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Nodig iemand uit om deze 
maand samen met u een 
kerstdienst bij te wonen.

Vertel de volgende 
persoon die u een 
berichtje stuurt waarom u 
hem of haar waardeert.

Deel een Schrifttekst met 
een vriend of dierbare 
die vandaag een opkikker 
nodig heeft.

Vraag God hoe u vandaag 
iemands gebed kunt 
verhoren.

Geef vandaag bloed. Uw 
onzelfzuchtigheid kan 
iemands leven redden.

Neem u voor om vandaag 
alleen maar positief te 
zijn. Begroet iedereen met 
een glimlach.

Moedig iemand aan! 
Zet in uw agenda een 
evenement (sport, cultuur 
enz.) dat u gaat bijwonen 
om iemand die u kent te 
ondersteunen.

Geef een familielid een 
omgekeerd verlanglijstje. 
Zet er alle geweldige, 
betekenisvolle dingen op 
die hij of zij ooit voor u 
heeft gedaan.

Uit in gebed uw 
dankbaarheid voor 
Jezus Christus en zijn 
barmhartigheid.

Bied een bejaarde aan om 
boodschappen te doen.

Uit uw gevoelens voor 
Jezus Christus door middel 
van kunst, een lied, een 
gedicht, of iets anders 
creatiefs, en deel uw 
creatie met een vriend of 
dierbare.

Maak van ‘Verlicht de 
wereld één voor één’ uw 
goede voornemen voor 
het nieuwe jaar!

Wie is voor u een 
voorbeeld van christelijk 
dienstbetoon? Vertel op 
sociale media over hem 
of haar.

Kom meer over een 
voorouder te weten en 
vertel anderen erover. 
Hulp nodig? Ga naar 
FamilySearch.org.

Geef handschoenen aan 
iemand die de dag buiten 
moet doorbrengen.

Is er iemand bij u in de 
buurt die u niet goed 
kent? Geef hem of haar 
een zelfgemaakte lekkernij 
of een leuk cadeautje.

Welke klasgenoten of 
collega’s kent u niet goed? 
Ga in de lunchpauze zitten 
bij iemand die nieuw is op 
school of op het werk.

Voor wie hebt u de laatste 
tijd negatieve gevoelens 
gekoesterd? Probeer eens 
voor ze te bidden.

Zeg nu meteen tegen een 
familielid dat u van hem 
of haar houdt en hem of 
haar waardeert.

Vrolijk kerstfeest! Denk 
aan alles wat de Heiland 
Jezus Christus voor u heeft 
gedaan. Vertel erover op 
sociale media.

Help iemand op deze 
aarde door geld aan een 
goed doel te schenken.

Breng spullen naar een 
kringloopwinkel, schenk 
ze aan een goed doel, of 
geef ze aan iemand die ze 
nodig heeft.

Schrijf uw baas, leerkracht 
of leider een anoniem 
bedankkaartje en laat die 
persoon weten waarom u 
hem of haar bewondert.

Wees attent voor anderen 
in huis. Bied aan om hun 
kamer op te ruimen of doe 
iets anders voor ze.

Kent u een alleenstaande 
ouder? Nodig zijn of 
haar kind(eren) bij 
u thuis uit, zodat de 
ouder de tijd heeft voor 
kerstvoorbereidingen, 
boodschappen enzovoort.

Plan een één-op-
éénactiviteit met een 
vriend of dierbare.

© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 120 Dutch

MAANDAG WOENSDAG VRIJDAGDINSDAG DONDERDAG ZATERDAG

ZONDAG

Verlicht
Wereldde

Wilt u deze kalender downloaden en kerstvideo’s 
bekijken? Ga naar VerlichtDeWereld.org
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Soms is het makkelijk om bij alle gezelligheid van de fonkelende lichtjes en kerstdiners de ware betekenis van 
Kerstmis uit het oog te verliezen. Maar waar het bij Kerstmis om gaat, is Jezus Christus te eren. Gebruik deze 
kalender wanneer u herinnerd wilt worden aan de ware reden voor het feest. Maak u geen zorgen als u een dag 
mist. Doe iets wanneer en voor wie u dat kunt. En #VerlichtDeWereld het hele jaar door! Elke dag is een kans om 
een beetje meer zoals Jezus te worden.


