
Inleiding  
7 vormen om een avond in te leiden.  

 

 

 

Een goede inleiding kan een avond maken of breken. Als je 10ers dan pakt, dan gaat de rest 
van de avond bijna (!!) vanzelf. Daarom is het goed om hier goed over na te denken. Een 
paar tips voor inleidingsvormen krijg je hier... 

 

[1] Persoonlijk getuigenis. Vertel iets wat je zelf hebt meegemaakt en een duidelijke link heeft 
naar het onderwerp of Bijbelgedeelte van die avond. Hier is de vuistregel, het moet 
dienstbaar zijn aan de avond en niet de overhand krijgen.  
 
[2] Actuele gebeurtenis. Sluit aan bij een actuele gebeurtenis, waarvan je weet dat zeker 
95% van de 10ers daarvan afweten. Iets wat hen bezighoudt. Zeker als het een heel heftige 
gebeurtenis is, kun je er bijna niet omheen om er met je 10ers over te praten en moet je 
misschien je programma een keer aanpassen. Vraag ook hun mening over deze 
gebeurtenis.  
 
[3] Verhaal. Vertel een verhaal, dat kan heel goed een spiegelverhaal zijn bij een Bijbeltekst. 
Op internet zijn vaak goed verhalen te vinden, door kernwoorden in te vullen, bijvoorbeeld: 
'verhaal' en dan verfijnd zoeken op 'vriendschap'. Gebruik je voorkennis over 10ers om jezelf 
af te vragen of het verhaal aansluit bij hun leefwereld en maak het niet te lang.  
 
[4] Quiz. begin met een leuke quiz over het onderwerp of Bijbelgedeelte. Maak het niet te 
moeilijk en doe er een paar gekke vragen bij, dat breekt het ijs wat...  
 
[5] Negatief voorbeeld. Dit kan een actuele gebeurtenis zijn of een fictief verhaal. Schets het 
tegenbeeld van wat eigenlijk juist is en praat daar met elkaar over. Bijvoorbeeld: wat zou er 
gebeuren als er geen verkeersregels meer waren?  
 
[6] Rollenspel. Begin met een kort rollenspel over het thema. Op dit moment een overwacht 
rollenspel werkt altijd erg goed. Bedenk wel goed hoe je het vormgeeft.  
 
[7] Muziek of filmfragment. Laat iets horen of zien. Leg even goed uit wat je van 10ers 
verlangd als je het opzet. Geef een vraag mee, als het een engels lied is, zorg even voor een 
vertaling. Dat soort aandachtspunten. 

 

Een inleiding moet eigenlijk nooit langer dan een 10 tot 15 minuten duren. 

 

Geschikt voor alle groepen. 


