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t Iohurmsq Knip eerst de vier rondjes uit.

Knip dan de kaartjes uit.
Maak aan iedere kleine kaart een
draad vast.
Maak de drie draden vast aan de
grote kaart.

Bij deze studie heb je ook het blad nodig waar vier kaarten
op staan getekend.
Lees 1 Johannes 1: 1-4.
Welke twee namen van goddelijke Personen worden er
genoemd? Schrijf die namenop het eerste kaartje.

In de tekst staat een aantal keren wij / we. Dat is de groep
mensen die gezien hebben wat Jezus heeft gedaan. Ze zijn
getuigen. Vul nu het tweede kaartje in. onQhoeS
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In de tekst staat ook een
paar keer u. Dat zijn de
mensen aan wie geschreven
wordt. Veel mensen lazen
deze brief, want het was een
doorgeefbrief . De brief heeft
zelfs jou bereikt. Schrijf je
naamop het derde kaartje.

Nu ga je de draden vlechten. Jouw helper houdt de grote
kaart vast, terwijl jij de drie draden gaat vlechten.
Neem de linker draad en laat hem over de draad in het
midden springen. Pak de rechter draad en laat hem over de
nieuwe draad in het midden springen. Zo ga je door.

Nu ga je een stevige verbinding maken. Daarvoor heb je de
kaarten nodig, drie dikke draden van 30 centimeter, een
schaar en iemand die jou helpt.

Johannes wil graag die Personen en mensen met elkaar
verbinden. Kernwoord in de tekst is dan ook het woord
verbonden.
Hoe vaak lees je dat woord in vers 3? _ keer.

Nu heb je alle draden met elkaar verbonden. Maar wat bindt
hen nu samen? Het staat genoemd aan het eind van vers 1.
Schrijf wat samenbindt op de grote kaart.

naam: _
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Verbonden zijn
met

en met
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Wat
gehoord
hebben,

wat _ met
etqen ogen
gezIen en

aanschouwd
hebben,

wat _
handen hebben

aangeraakt.

Verkondigen
we ook aan
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