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deze kerstperiode
V l olg
het voorbeeld van Jezus

Christus, en zorg ervoor dat

iemand zich gezien, aanvaard
en geliefd voelt. Doe dit voor
een familielid, een vriend of
vriendin, een buur, of iemand
die u nog nooit hebt ontmoet.
#VerlichtDeWereld met
liefde is iets wat we samen
doen.
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Geef mildelijk

Laat uw licht
schijnen

De geschenken
van de wijzen

Het Christuskind

Heb uw
naaste lief

Jezus gaf zonder er iets
voor terug te willen. Dat
kunnen wij ook. Schenk
tijd of geld aan een goed
doel in uw omgeving.
Post een link op sociale
media zodat anderen
ook kunnen schenken.

Jezus drukte zijn liefde
voor anderen uit. Stuur
minstens drie mensen
een berichtje met ‘3
dingen die ik geweldig
aan jou vind’. Tag ze op
sociale media, en vraag
ze om hetzelfde te doen.

Welke wijze man of
vrouw betekent veel voor
u? Spreek uw liefde en
waardering voor hem of
haar uit.

De geboorte van Jezus
is een geschenk van
liefde voor ieder van
ons. Kijk samen met
vrienden of familie naar
Het Christuskind op
VerlichtDeWereld.org
(of deel de link op het
internet).

Jezus heeft ons geleerd
wat het inhoudt om onze
naaste lief te hebben.
Maak een praatje met
een buurman of -vrouw
die u niet goed kent.
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Vastenhulp

Heerlijke
herinneringen

Ziekenzorg

Onverdeelde
aandacht

Verlicht uw
stamboom

Showtime

Recept voor een
feestmaal

Sla een of twee maaltijden
over, en schenk het
uitgespaarde geld aan
een goed doel dat voedsel
aan behoeftigen verstrekt.
Kom meer te weten
over de zegeningen van
vasten. Maak een afspraak
met de zendelingen op
VerlichtDeWereld.org.

Zoek een foto van een
Kerstmis met een vriend
of familielid waar u fijne
herinneringen aan hebt.
Deel die foto met hem of
haar, en vertel waarom
hij of zij veel voor u
betekent.

Druk uw liefde uit
voor iemand die het
afgelopen jaar voor u
of een familielid heeft
gezorgd.

Jezus hield zoveel van
mensen dat Hij ze zijn
onverdeelde aandacht
schonk. Neem u vandaag
voor om uw telefoon
weg te leggen als iemand
tegen u praat.

Werp meer licht op uw
voorouders. Trek vandaag
tijd uit om meer over een
voorouder te weten te
komen. Bel een van uw
grootouders op, of gebruik
een hulpprogramma voor
familiegeschiedenis, zoals
FamilySearch.org/nl/. Vertel
uw familieleden wat u hebt
ontdekt.

Jezus verstond de kunst
om anderen erbij te laten
horen. Zoek naar een
kerstconcert, -toneelstuk
of een ander evenement
in uw buurt, en nodig
iemand uit om mee te
gaan.

Jezus legde bij maaltijden
contact met anderen.
Leer hoe u een
traditioneel kerstgerecht
uit een bepaald deel
van de wereld moet
klaarmaken. Geniet er
dan samen met vrienden
of familie van.
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Hou een
plekje vrij

De gave van het
gebed

Kerstwensen

Schitterende ster

Kerstmaaltijden

Geheime herder

Magnifieke
muziek

Maak anderen deelgenoot
van de vreugde van Christus’
geboorte. Nodig een
vriend(in) of familielid uit
om op zondag 19 december
met u mee te gaan naar
de kerstdienst. Ga naar
VerlichtDeWereld.org om te
zoeken naar een kerkgebouw
in uw buurt.

Kniel vandaag in gebed
voor God neer. Neem
u voor om deze week
elke ochtend te bidden.
Hebt u daar wat hulp
bij nodig? Ga naar
KomTotChristus.org >
Geloofspunten > Dichter
tot God komen > Hoe we
moeten bidden.

Jezus legde contact met
mensen om Hem heen.
Zeg vandaag hallo tegen
iemand die u niet kent.

Hang een ster in uw
kerstboom en draag die
op aan iemand die het
afgelopen jaar licht in
uw leven heeft gebracht.
Neem er een foto van en
post die op sociale media,
en schrijf erbij wat die
persoon voor u heeft
betekend.

U kunt de hongerigen
voeden, net zoals Jezus
dat deed. Breng een
maaltijd naar iemand
die dat kan gebruiken, of
stel een pakket samen
en breng dat naar een
voedselbank. Roep de
hulp van een vriend(in) in.

Wie is een herder voor
u geweest? Wie helpt u
liefdevol om uw weg te
vinden? Zet hem of haar
privé of openbaar in de
bloemetjes.

Ervaar de kracht die
in gewijde muziek
schuilt. Zing samen
met uw dierbaren, ga
kerstliederen zingen
in uw buurt, of deel
een uitvoering van uw
lievelingslofzang op
sociale media.
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Van Lukas voor u

Samenzijn

Gaven van God

Herinner uzelf aan de
ware betekenis van
Kerstmis. Lees een paar
passages uit Lukas 2
in de Bijbel. Ga naar
VerlichtDeWereld.org
en luister naar een
kerstboodschap van
onze zendelingen.

Omring u deze
kerstperiode met uw
dierbaren. Spreek
met zoveel mogelijk
familieleden af om
samen virtueel tijd door
te brengen.

Geef uw licht
door

Traktatie voor
twee

Liefste mama en
papa

Jezus is het Licht
der wereld
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Net als Jezus kunt u
wijsheid doorgeven met
behulp van een verhaal.
Vertel een inspirerend
verhaal uit uw eigen
leven waar een van uw
kennissen of vrienden
iets aan zou kunnen
hebben.

U kunt dankbaarheid
uiten, net zoals Jezus
dat deed. Denk na over
de gaven die God u
heeft gegeven, schrijf ze
op. Vertel anderen hoe
dankbaar u bent.

Maak van één goede
daad er twee. Vul twee
borden met lekkers.
Breng een bord naar een
vriend(in), en laat hem of
haar beslissen naar wie
u het andere bord brengt.

Blijf de liefde van Jezus Christus uitdragen. Neem u voor om in het nieuwe jaar elke dag inspiratie te halen uit
#VerlichtDeWereld. Zet uw goede voornemen gerust online.

Doe zoals Jezus en vertel
uw ouders (of iemand die
voor u als ouderfiguur
fungeert) dat u van ze
houdt. Bel ze op, ga op
bezoek, of zet ze op
sociale media in het
zonnetje.

Deel een Schrifttekst
die volgens u de ware
betekenis van Kerstmis
belicht. Hebt u daar wat
hulp bij nodig? Kijk eens
naar deze Bijbelverzen:
Johannes 3:16;
Handelingen 4:10–12.

