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In gesprek over ‘Rommel’

Rommel, in menig huishouden vast onderwerp van discussie. Waar de een, zoals de
woorden bij de inleiding het verwoorden, rommel ziet, ziet de ander een schat. Wat is
rommel eigenlijk en heeft rommel ook iets te maken met het christelijke geloof? We gaan
erover in gesprek.

Om te beginnen
● Bekijk de voorkant van deze Open Deur. Ziet u rommel of ziet u juist iets anders?
● Wat beschouwt u als rommel?
● Wat voor definitie zou u geven van rommel?
● Bent u iemand die iets snel als rommel ervaart of juist helemaal niet?
● Was het vroeger bij u thuis erg netjes of juist wat rommeliger? Hoe ervaarde u dat?
 En hoe is dat nu bij u thuis?

Rommel algemeen
● Ergert u zich snel aan rommel?
● Gooit u snel iets weg of bewaart u juist veel, omdat u het bijvoorbeeld zonde vindt om

iets weg te gooien?
● Hebt u wel eens iets weggegooid omdat u het rommel vond waar u later spijt van

kreeg?
● Is er volgens u verschil tussen de generaties hoe er tegen rommel aangekeken wordt?

Verklaar u nader.
● Hieronder staat een aantal grappige quotes over rommel en opruimen. Welke quote

past het beste bij u? En welke het minst?
◦ Let vooral op de rommel, anders struikel je erover.
◦ Opruimen kost minder tijd dan zoeken.
◦ Omdat je moeder hier niet werkt, moet je zelf je troep opruimen.
◦ Opruimen is het verplaatsen van rommel van plaatsen waar het zichtbaar is, naar

plaatsen waar het minder zichtbaar is.
◦ Tieneropruiming: een looproute maken van de deur naar het bed.
◦ Ik heb opgeruimd, alleen heeft mijn kledingkast heel hard geniest.

Rommel nader bekeken
Op pag. 4 en 5 schrijven vier mensen over hun eigen rommel en rommeligheid.

● Welke van de vier sluit het beste aan bij hoe u zelf bent? Waar zitten de
overeenkomsten en de verschillen met hoe u zelf bent?



● Geldt voor u ’een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd’
● Vindt u het prettig als iemand anders uw rommel opruimt?
● Ruimt u wel eens de rommel van iemand anders op?
● Er wordt weleens gezegd: ‘Toon me uw boekenkast en ik vertel u wie u bent.’ Gaat dat

volgens u ook op voor rommel: ‘Toon me uw rommel en ik vertel u wie u bent’?
● Is chaos voor u hetzelfde als rommel? Verklaar u nader!

God, geloof en rommel
Op pag. 3 staan woorden van een pastoor: ‘God maakt geen rommel.’

● Wat betekenen deze woorden voor u?
In dezelfde alinea staan de volgende zinnen:
Niet alleen mensen zijn handmade door God. Diezelfde hand schept hemel en aarde: de
fascinerende biodiversiteit, de ongekend rijke aard- en zeebodem, de oneindige ruimte waar tijd
en eeuwigheid elkaar raken.

● Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat voor consequentie heeft dat
in en voor uw eigen leven?

● Ervaart u de wereld op dit moment als een rommel(tje)?
Voordat God de wereld schiep, was alles chaos. (zie ook pag. 14)

● Hoe stelt u zich dat voor?
Stephan de Jong schrijft: God vraagt ons echter medescheppers te worden en ons te verzetten
tegen de chaos. (pag. 14)

● Hoe zouden we dat concreet kunnen doen, ons verzetten tegen de chaos?
Willem van Reijendam schrijft Een beetje chaos moeten we dus dulden, maar we moeten nooit
ophouden met opruimen. (pag. 13)

● Bent u het hiermee eens?
● Zijn er behalve het scheppingsverhaal nog meer Bijbelse verhalen waar u aan moet

denken bij de woorden chaos en rommel?

Om te doen
Op 19 maart is de Landelijke Opschoondag. Wanneer de groep zich daarvoor leent, zouden
jullie in jullie buurt hieraan een bijdrage kunnen leveren op of rond deze datum.

Ter afsluiting
● Bespreek met elkaar, eventueel in kleine groepjes, wat deze bijeenkomst u gebracht

heeft.
● Zing lied 982 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk of beluister het. Wanneer

er nog voldoende tijd is, kunnen de volgende vragen bij dit lied besproken worden:
◦ Welke zin uit dit lied spreekt u aan?
◦ Wat heeft volgens u dit lied met het thema van deze Open Deur te maken?
◦ Zing of beluister het lied nog een keer voor ieder weer naar huis gaat.
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archief gesprekshandreikingen
Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf
januari 2007.
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