
 
 
Hallo kringleiders, 
 
De eerste keer, en het is vooral de bedoeling nu je groepje te leren kennen op zowel privé als 
geestelijk gebied. Je hebt daar de hele avond (tot 21:45 uur) de tijd voor en het is bijzonder nuttig ook 
echt tijd te nemen om te zien met wat voor mensen je het komende jaar bijbelstudies gaat doen. 
Hieronder vind je enkele kopjes die behandeld moeten worden. Wees creatief en vul de avond zoals jij 
denkt dat het goed is. 
Als laatste onze verontschuldigingen voor het te laat zijn, 
 
De BBCie! 
 

 Uitleg bijbelstudieavonden 
Heet je groepje welkom en vertel wat over de algemene gang van zaken op een bijbelstudieavond. 
Denk hierbij aan 1 keer in de maand, vast groepje enz. 
 

 Namen leren 
Het is belangrijk dat je alle namen van je groepje goed kent en dat de groepsleden elkaar ook bij 
naam leren kennen. Dit geheel kun je in spelvorm doen zodat iedereen ook een beetje los komt. 
(krantenmeppertje o.i.d.) 

Vervolgens is het belangrijk dat je de gegevens van je kringleden noteert: de namen van je 
groepsleden, hun e-mailadres en telefoonnummer. Dit zodat je hen altijd kunt bereiken om te vragen 
voor activiteiten of als ze een keer niet zijn geweest. 
 

 Elkaar privé leren kennen 
Verder is het natuurlijk ook altijd leuk om wat dingen van elkaar te weten (hobby’s, schoolachtergrond 
enz.) Je kunt om de anderen beter te leren kennen ook (een gedeelte van) de onderstaande vragen 
gebruiken: 
 
Zoet of Zuur? 
Vlees of Groenten? 
Noorden of Zuiden? 
Borrelnootjes of Tijgernootjes? 
Bier of Wijn? 
Zwemmen of Zonnen? 
Rock of Rap? 
Actiefilm of Komedie? 
Bubbelbad of Sauna? 
Koffie of Thee? 
Wat is je favoriete kleur en waarom? 
Digitaal of Analoog? 
Ochtend of Avond? 
 
Extravert of Introvert? 
Links of rechts? (politieke voorkeur, voorkeurshand, maakt niet uit.) 
Politiek of Kunst? 
Rebel of Meewerker? 
'Zwart-Wit' of gematigd? 
Altijd aanwezig op JV of als het uitkomt? 
Alpha of Beta? 
 
Oude of nieuwe testament? 
Gereformeerd of Evangelisch? 
Mozes of de Profeten? 



Johannes of lukas? 
Evangeliën of Brieven? 
Psalmen/gezangen of Opwekking? 
Ochtenddienst of Avonddienst (of allebei natuurlijk)? 
Orgel of Band? 
 

 Verwachtingen van de JV 
Het is goed om te weten waarom mensen op de JV komen (geloof/vrienden/kennis/zoektocht).  
Dit kun je ook uitvragen als je de ander prive leert kennen. Onderstaande vragen kunnen je helpen: 

- Ik ga naar JV omdat... 
- Van de bijbelstudies verwacht ik... 

 
 Waar sta je op dit moment in je geloofsleven 

Ik ben ‘…’ Christelijk opgevoed/ niet christelijk/geïnteresseerd in het geloof/twijfelachtig 
Lastig/mooi/raar/etc. aan het christelijk geloof vind ik? 
Deze is erg belangrijk voor jou om als kringleider te weten: waar staan mijn groepsleden en waar moet 
ik eventueel het komende jaar rekening mee houden. Je kunt dan ook gerust doorvragen bij dit punt. 
Informeer wat je kringleden nog meer aan het geloof doen buiten de JV om. Vraag hier ook hoe men 
tegenover bidden staat in een groep. Als je het handig vindt, is dit ook informatie om te noteren in je 
map, zodat je het later nog eens terug kunt lezen.  
 

 Godsbeeld 
Wie is God voor jou? Een open discussie over wie God voor je is en wat je aan hem hebt in het 
dagelijks leven.  
Als je nog tijd over hebt, nog wat suggesties om de tijd te vullen: 

- Deze persoon spreekt mij aan uit de bijbel omdat... 
- Hoe zie jij Jezus (bv. machtig en nu regerend/ Zoon van God/ geen God) 
- Tekst uit de bijbel die jou aanspreekt 

  
Sluit aan het einde van de avond met gebed af in je groepje. 
 
Succes met alles! Het wordt vast een leuke eerste avond en niet te zenuwachtig zijn. 


