
MEER DAN
GENOEG2015jes!



HOU VAN JE
NAASTE
VERANDER JE
OMGEVING
LEEF MET GOD

Wat is liefde?
‘Wat liefde is, hebben we geleerd van
hem die zijn leven voor ons gegeven
heeft. (…) Hoe kan Gods liefde in
iemand blijven die meer dan genoeg
heeft om van te bestaan, maar zijn
hart sluit voor een broeder of zuster
die hij gebrek ziet lijden?’
1 Johannes 3:16-17

MEER DAN GENOEG
Wat heb je nodig om te leven? Allereerst eten en drinken. Daarvan
hebben de meeste mensen in Nederland meer dan genoeg. Maar er
zijn er ook die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Wereldwijd zijn
er veel mensen die zelfs honger en dorst lijden.

We hebben ook liefde nodig – en erkenning, waardering, het gevoel
erbij te horen. Lang niet iedereen in onze omgeving heeft daarvan
voldoende (gehad). Misschien weet je daar alles van. Wat een pijn
kan dat doen!

Wij mogen delen van wat God ons heeft gegeven: Zijn liefde is meer
dan genoeg om echt van te leven. In de komende lijdenstijd willen
we daar met dit boekje extra bij stilstaan. Om vervolgens in
beweging te komen. Veel plezier daarbij!

Deel wat je hebt en make a difference
•  Als er een * achter een actie staat, wil dat zeggen dat je hierover achter in dit boekje
meer informatie kunt vinden.

MAKE A
DIFFERENCE
VERANDER JE WERELD

Data van de eerste 
lijdenszondagen:
• 2015 15 februari
• 2016 7 februari



Week 1
Thuis

1e lijdenszondag
 

➜ Actie 1

➜ Actie 6

Breng je huis-
genoten een 

ontbijtje op bed

Lees 1 Korinthe
13:4-7. Welke 

eigenschap wil
je thuis meer 

laten zien?

Geef de 
woonkamer 
een goede 
opknap-

beurt

➜ Actie 3

➜ Actie 5

➜ Actie 2

Bak iets lekk
ers

voor bij de k
offie

➜ Actie 4

Deel aan taf
el 

je favoriete
 

bijbeltekst

➜ Actie 7
Blijf gezellig
thuis – samen

spelletjes 
doen!

Vertel aan een huis-genoot wat je waardeert aan hem/haar



Dank God voor e
en vriend(in)

die belangrijk v
oor je is

Organiseer 
een pizza-

party

Maak een selfie met een
vriend(in) en zet die 
op Facebook

➜ Actie 9

➜ Actie 13
➜ Actie 10

Lees Johannes 15:12-14. Hoe kun jij meer investeren in je vriendschappen?

➜ Actie 8

Week 2 2e lijdenszonda
g 

Vrienden

Deel met een 
vriend(in) een 
goed voornemen 

voor de komende 
maand

➜ Actie 14

Stuur een 

‘zomaar’-
kaartje na

ar 

iemand di
e dat niet

 van je 

verwacht

➜ Actie 12

➜ Actie 11Bezoek met jevrienden een opa ofoma


