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Verbondenheid

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook 
u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn 
met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

1 Johannes 1:3

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we
met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van 
alle zonde.

1 Johannes 1:7

GESPREKSVRAGEN

Lees 1 Johannes 1:1-7

1. Het hele gedeelte gaat over verbondenheid. Overdenk het gedeelte 
samen. Bespreek hoe verbondenheid met elkaar en verbondenheid 
met God samenhangen.

2. Deel met elkaar uit je eigen leven. Welke invloed heeft jouw relatie 
met God (‘in het licht wandelen’) op jouw relatie met anderen? En hoe 
beïnvloedt de verbondenheid met elkaar jouw relatie met God?

3. Deel met elkaar wat de gemeenschap in de kring de afgelopen tijd 
voor jou betekent heeft, voor zover dat onder CONNECT nog niet 
gebeurd is. Wees specifiek! Bedank elkaar en God daarvoor.

4. Bespreek ook met elkaar hoe je hierin als kring nog kun groeien:

• Hoe open durf je te zijn over hoe het echt met je gaat?

• Ervaar je ruimte en openheid om te delen van waar je in je 
geestelijke leven mee worstelt?

• Ervaar je dat er echt naar je geluisterd wordt, of wordt er vaak 
maar half geluisterd en komt men snel met pasklare antwoorden 
waar je niet echt mee geholpen bent?

• In hoeverre luister je zelf echt naar wat een ander deelt?

• Als je iets gevoeligs gedeeld hebt, ervaar je dan ook buiten de 
kringavond om dat er met je meegeleefd wordt? Komt men er op 
terug? Vraagt iemand later nog wel eens hoe het gaat?

• Heb je liefde en moed genoeg om een ander te confronteren met 
dingen die niet in orde zijn in zijn/haar leven?



• Hoe zou de kring nog meer kunnen bijdragen aan groei in 
verbondenheid met elkaar en met God?

5. Vernieuw je kringverbond met elkaar.


