
Liefde Voor Je Naaste - Kaarten 
 
Er is geen enkele twijfel dat kleine dingen met grote liefde de wereld 
kunnen veranderen. Een willekeurige daad van vriendelijkheid zonder 
verplichtingen is een geweldige manier om de liefde van Jezus aan de 
mensen om ons heen te laten zien. 
Wie houdt er niet van om een gratis kopje koffie te krijgen op een koude 
dag? Vooral door iemand die lacht, blij is en vreugde heeft. Dit type 
dienende evangelisatie wint het hart voordat het de geest confronteert. 
Een kleine daad van vriendelijkheid duwt een persoon dichter bij God, vaak 
op een diepgaande manier. 
Hier zijn enkele ideeën voor ‘Liefde Voor Je Naaste’. Je zult antwoorden 
horen als: "Oh, dank je!" "Dit is zo mooi!" "Ik kan niet geloven dat dit gratis 
is!" en: "Waarom doe je dit?" 
Laat bij elke handeling het kaartje bij hen achter om hen te laten weten 
dat God van hen houdt. Vriendelijkheid bouwt de brug voor de persoon om 
de liefde van God te ontvangen. Het is eenvoudig, praktisch, effectief, 
goedkoop en leuk! (Kaartjes zijn te krijgen bij de kerk.)  
 
Enkele ideeën  

1. Versgebakken koekjes leveren aan een buur of collega. 
2. Breng bloemen naar iemand. 
3. Bied jezelf aan om gratis te babysitten. 
4. Betaal iemands koffie in de rij. 
5. Betaal iemands fastfoodmaaltijd achter je in de drive-through. 
6. Stuur iemand papiertje met een geschreven bemoediging. 
7. Geef een andere chauffeur uw parkeerplaats. 
8. Geef een traktatie aan de postbode of bezorger. 
9. Laat een grote tip achter voor een ober of een serveerster. 
10. Betaal voor iemands film die achter je staat in de rij. 
11. Geef een papiertje van €20 aan iemand waarvan je weet dat hij het 
financieel moeilijk heeft. 
12. Betaal voor iemands maaltijd of toetje in een restaurant. 
13. Bak koekjes en breng ze naar het politiebureau, de brandweerkazerne 
of het ziekenhuis. 
14. Neem een doos donuts naar een school, kantoor, etc. 
15. Kook een maaltijd voor een buur of een collega. 


