#BETHELIGHT
40 LICHTPUNTJES OP WEG NAAR PASEN!
KIES EN STREEP AF

Bel die ene
persoon die je
al te lang niet
gesproken
hebt.

Breng
vandaag
iemands
verlangens in
gebed bij God.

Nodig iemand
uit om samen
met jou
The Passion
te kijken.

Laat de hond
uit voor
iemand bij je
uit de straat.

Deel jouw favo
christelijke
nummer op
je socials.

Stuur
vandaag een
bemoediging
naar iemand
per Whatsapp.

Schrijf eens
op wat
Pasen voor jou
betekent en
praat erover
met iemand
anders.

Schrijf je favo
Bijbeltekst op
een kaartje en
stuur die naar
iemand op.

Bak / koop iets
lekkers voor
iemand uit
jouw kerk of
straat.

Neem
vandaag eens
extra de tijd
om goed naar
iemand te
luisteren.

Deel
vandaag 3
complimenten
uit!

Doe eens de
boodschappen
voor iemand
voor wie dit
lastig is.

Neem iemand
mee uit
wandelen.

Bid vandaag
heel concreet
voor iets wat
jou raakt in
het nieuws.

Stuur 3
mensen die
voor jou
belangrijk zijn
een kaartje.

Vertel vandaag
tegen iemand
hoeveel God
van Hem/haar
houdt.

wijzijnlume.nl

Wat is jouw
favoriete
Paaslied? Zoek
'em op, luister
ernaar en deel
'em met iemand
anders.

Bid vandaag
voor kerken en
geloofsgenoten
wereldwijd.

@wijzijnlume

Breng
vandaag
iemands
zorgen in
gebed bij God.

Vrolijk vandaag
iemand op door
een mooie
herinnering met
die persoon te
delen.

#BETHELIGHT
40 LICHTPUNTJES OP WEG NAAR PASEN!
KIES EN STREEP AF

Verstop
paaseieren
met Bijbeltekst
bij jou in de
buurt.

Bid vandaag
voor
christenen die
vervolgd
worden.

Verras je
buren met een
bosje bloemen.

Vraag iemand
of je voor
hem/haar mag
bidden.

Nodig iemand
uit voor het
Paasontbijt /
de -brunch.

Ruim je
kleding- of
boekenkast op
en geef weg
wat je niet
nodig hebt.

Koop vandaag
eens een Fair
Trade product.

Maak
vandaag een
wildvreemde
blij met wat
lekkers.

Loop een
rondje door je
buurt en neem
onderweg al
het afval op
dat je
tegenkomt.

Betaal
vandaag de
koffie van de
persoon
achter jou.

Ga vandaag
eens dat
geloofsgesprek
aan met die ene
vriendin.

Kies ervoor om
vandaag niet te
klagen.

Schrijf
vandaag eens
10 dingen op
waarvoor je
God dankbaar
bent.

Bid vandaag
voor dat ene
familielid dat
niet meer
gelooft.

Hang een
poster met
Bijbeltekst op
een zichtbare
plek.

Ga eens een
gesprek aan
met iemand
die naast je zit
te wachten.

Deel Bijbelse
complimenten
uit met onze
gratis poster.
(zie wijzijnlume.nl/comlimentendag)

Nodig deze
week iemand
uit om bij je te
eten.

wijzijnlume.nl

(zie wijzijnlume.nl/posteractie)

Maak vandaag
geld over naar
een goed doel.

@wijzijnlume

Breng vandaag
iemands
verdriet in
gebed bij God.

