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VOORWOORD 

‘Alles staat of valt met leiderschap’, is een van de bekende uitspraken van John C. 
Maxwell. Dat geldt voor onze gezinnen, de bedrijven waar wij werken en kerken waar 
wij deel van zijn. John C. Maxwell is al tientallen jaren toegewijd om leiders te trainen 
en te coachen op het gebied van leiderschap. Hij heeft tientallen boeken geschreven en 
duizenden kerken en bedrijven verder geholpen op het gebied van leiderschapsontwik-
keling. Het is een voorrecht om jou te mogen verwelkomen bij deze cursus en kennis te 
laten maken met dit materiaal dat wereldwijd grote impact maakt. 

Leiderschap is Bijbels. In de Bijbel zien wij dat God door mensen werkt en in zijn plan 
voor deze wereld altijd door mensen en dus leiders werkte. Jezus heeft van gewone 
mensen leiders gemaakt. Misschien wordt dat wel het meest over het hoofd gezien als 
wij bedenken wat Jezus voor de mensheid heeft gedaan. Hij kon het evangelie en dus de 
toekomst van deze aarde toevertrouwen aan zijn volgelingen. In de drie jaar dat zij met 
Jezus hebben opgetrokken zijn zij gevormd tot nederige, gepassioneerde, dienstbare en 
toegewijde leiders die het hart van Jezus kenden. Dat was een geweldige prestatie. 

Toen wij aan het begin van deze eeuw deze leidershapstraining in diverse landen in Europa 
introduceerden, werd het onderwerp leiderschap nog niet altijd als positief ervaren. Nu 
we een aantal jaren verder zijn, zijn we bijvoorbeeld in Nederland getuigen geweest van 
een verandering van denken, waardoor het belang van gezond leiderschap steeds breder 
wordt onderkend. Wij geloven graag dat deze cursus daar aan heeft bijgedragen. Voordat 
God andere onderwerpen kan herstellen, zal eerst het onderwerp van leiderschap hersteld 
moeten worden. Nu dat herstel van gezond leiderschap steeds meer plaatsvindt, kunnen 
wij uitkijken naar nog meer onderwerpen die God gaat herstellen.

Wij staan voor de uitdaging om jou enthousiast te maken om te groeien en gevormd te 
worden als leider. Dat gebeurt niet door een cursus of het lezen van een boek, maar door 
blijvend te groeien en te leren. Wij hopen van harte dat jij voor de rest van jouw leven een 
student van leiderschap blijft. Ook hopen wij van harte dat deze cursus jou helpt om een 
gezonde, betrouwbare, integere, karaktervolle, richtinggevende, dienende, gepassioneerde, 
opgewekte, vergevende, liefdevolle, genadevolle en vrij zettende leider (v/m) te zijn.

God ziet de mensen in jouw gemeente, bediening of waar jij ook bent gesteld als het 
grootste goed. Laten wij Zijn voorbeeld volgen en hen als leiders dienen. 

Veel zegen,
David Koerts
Namens EQUIP Nederland | België 



VOORWOORD 

door Dr. John C. Maxwell

Beste medestrijder,

Woorden schieten tekort om onze vreugde onder woorden te brengen die wij, bij EQUIP, 
ervaren om deel uit te maken van de ontwikkeling van uw leiderschap team. 

Onthoud, dat de ontwikkeling van leiderschap geen “gebeurtenis” is maar een “proces”. 
We geloven niet dat je je binnen een dag kunt voorbereiden om een groot leider te zijn. 
Daarom is deze cursus slechts een deel van de tocht. Dit lesmateriaal is een afspiegeling 
van de vijfentwintig jaar dat ik leiders heb geleid en helpen ontwikkelen. We vragen je 
hierbij te besluiten een student in leiderschap te worden. Wordt een deel van het pro-
ces. Leer het. Beleef het. Geef het door aan anderen.

Ik voel me nederig en vereerd u te steunen in uw groei als leider en de leiderschap-
sontwikkeling binnen uw gemeente en organisatie. Dank u, dank u, dank u, dat u de 
uitdaging aanneemt om te groeien in uw leiderschap en andere leiders te leiden en toe 
te rusten voor de Gemeente van Jezus Christus.

Over de hele wereld komen er iedere dag vele mensen tot Christus. De schreeuwende 
behoefte van onze tijd is dat ze worden geleid door gezonde, effectieve geestelijke 
leiders. 

We nodigen u uit om deze tocht met ons te ondernemen. Dat we de hemel mogen 
binnengaan, en ons er samen op verheugen, dat we een deel uitmaakten van de grootste 
leiderschapbeweging, die de wereld ooit gezien heeft.

Moge God u zegenen bij die vermenigvuldiging.

Dr. John C. Maxwell
Het EQUIP team
 



COLOFON 

EQUIP Nederland en België zijn partners van EQUIP, een bediening opgericht door dr. 
John C. Maxwell. De missie van EQUIP is om Christelijke leiders toe te rusten om op 
effectieve wijze het groeiende lichaam van Christus over heel de wereld te dienen.

Bezoek voor meer informatie a.u.b. de website: www.iEQUIP.org.

Vermenigvuldiging materialen

EQUIP verzorgt materialen voor haar partners over heel de wereld. Deze materialen mogen 
worden vermenigvuldigd door de partners van EQUIP voor zover daar behoefte aan is. 
Echter de materialen mogen niet worden verkocht voor winst en/of los van de Equip 
training worden gedistribueerd. Materialen mogen niet door anderen dan EQUIP of de 
EQUIP Partners worden vermenigvuldigd of gedistribueerd. 

Verzoek om informatie en verhalen achter te laten

Met respect voor de vele en genereuze giften aan en gebeden voor EQUIP, vragen wij 
vriendelijk doch dringend om iedere persoon die begonnen is om de EQUIP materialen 
te gebruiken hun naam, emailadres en training locatie/gelegenheid bij de EQUIP Partner 
te melden. De EQUIP Partner zal deze informatie gebruiken om enerzijds met de deel-
nemers te communiceren en anderzijds aantallen deelnemers aan EQUIP te rapporteren. 
Wanneer het voor de deelnemer niet duidelijk is of het gebruik van het materiaal in goed 
overleg is met de EQUIP of de EQUIP Partner vragen wij de deelnemers vriendelijk doch 
actief hier navraag naar te doen. 

Aan alle deelnemers: meld aub uw naam, emailadres en training locatie/gelegenheid bij 
Equip Nederland | België

www.iequip.nl
www.iequip.be
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Het ontdekken van je geestelijke gaven

Het bepalen van je primaire gave en rol in het lichaam van 
Christus 

“Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige 
gaven betaamt. (1 Petrus 4:10) 

Een van de belangrijkste ontdekkingen die jij als leider zal doen, is het ontdekken van 
de ‘gaven’ die God in jou heeft geplaatst. Deze gaven, of geestelijke mogelijkheden, 
worden gegeven aan iedere gelovige. Ze zijn er om ontdekt, ontwikkeld en gebruikt te 
worden in het dienen van anderen. Het zal je bemoedigen wanneer je ontdekt wat je 
beste plaats is in het lichaam van Christus. In deze studie wordt Romeinen 12:3-8 als 
uitgangspunt genomen

Een bijbelse basis voor geestelijke gaven (Romeinen 12:3-8) 
De fundamentele waarheid die we in dit tekstgedeelte lezen, is dat God in iedere 
gelovige een primaire gave heeft geplaatst. Deze gave zal een belangrijke rol spelen 
in hoe jij omgaat met je positie als leider. We kunnen vanuit dit bijbelgedeelte de 
volgende dingen vaststellen over geestelijke gaven: 

1. Het nieuwe testament noemt een breed scala aan geestelijke gaven. - (1 

Korintiërs 12:4-11, Efeziërs 4:11-16, 1 Petrus 4:10-11, Romeinen 12:3-8) 

2. Iedere christen heeft een primaire gave; hierin zou hij de meeste van zijn 

beschikbare tijd te moeten steken. - (Romeinen 12:6-8) 

3. De Heilige Geest wil door deze gaven Jezus op een bovennatuurlijke manier 

laten zien. - (Johannes 16:13-15) 

4. Gaven kunnen aanwezig maar onderontwikkeld zijn, zoals de spieren in ons 

lichaam. - (1 Korintiërs 12:12-16) 

5. Iedere gave is belangrijk en dient een doel. Iedere gave werkt zoals een spier in 

het lichaam of als een positie in een team. - (1 Korintiërs 12:18-25) 

6. Gods belangrijkste bedoeling daarmee is om zijn Koninkrijk uit te breiden. - 

(Efeziërs 4:11-13) 

Hoewel de meeste leiders een reeks geestelijke gaven hebben, geloven we dat iedere 
leider een primaire gave heeft die het meeste waarde toevoegt aan het lichaam van 
Christus. De reeks van gaven kan een gavenset worden genoemd. De primaire gave 
wordt de spil waaromheen de andere gaven draaien. 

Voorbeeld: de leider heeft de gave van onderwijs. Daarbij kan hij de gave van 
administratie en de gave van hulpvaardigheid hebben. (1 Korintiërs 12:28) Zulke 
gaven kunnen van invloed zijn op de manier waarop deze leider onderwijs geeft, doch 
onderwijs zal waarschijnlijk de voornaamste gave in zijn leven blijven. Dit betekent dat 
- ongeacht welke rol hij later in de bediening zal bekleden - zijn werk voor een deel uit 
lesgeven zal bestaan. Het voornaamste is om je primaire gave te vinden. 

BIJBELsE BasIs

ONDEZOEK HET WOORD

In de Engelse versie van dit werkboek worden de primaire gaven beperkt tot de 7 
gaven, die genoemd worden in Romeinen 12. In de Nederlandse versie hebben we 
besloten om meer aan te sluiten bij de algemene gedachte, dat iemands primaire 
gaven ook buiten de gaven van Romeinen 12 kunnen liggen. 
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Raak niet in verwarring... 
Men kan snel verward raken over geestelijke gaven. Er zijn zaken die op gaven lijken, 
maar het niet zijn. Verwar geestelijke gaven niet met... 

1. Natuurlijke talenten 
Ieder van ons bezit zowel natuurlijke talenten als geestelijke gaven. Wij ontvangen 
natuurlijke gaven bij onze (natuurlijke) geboorte. Wij ontvangen geestelijke gaven 
bij onze wedergeboorte. Ongelovigen hebben natuurlijke talenten, maar bezitten 
geen geestelijke gaven. Beide zijn mogelijkheden die door God zijn gegeven. Echter, 
geestelijke gaven zijn er om Gods heerschappij op aarde te vergroten, niet om er geld 
mee te verdienen of er mensen mee te vermaken. 

2. Vruchten van de Geest 
Er is een verschil tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest. God bepaalt 
welke gaven we bezitten. Wij bepalen welke vruchten we voortbrengen, afhankelijk van 
onze gehoorzaamheid en trouw. We zullen geoordeeld worden op de vrucht die we 
hebben voortgebracht en niet op de omvang van onze gaven. Gaven zijn tijdelijk, maar 
vrucht is blijvend. Ga andermans gaven niet zitten vergelijken of oordelen, want dat is 
aan God. Wij hebben ons te richten op het vruchtdragen, want daarmee verheerlijken 
wij onze Vader in de hemel. 

3. Christelijke rollen 
Het bezit van een primaire gift ontslaat de gelovige niet van zijn taken in evangelisatie, 
gebed en het geven. sommige christenen evangeliseren meer dan anderen omdat 
ze een gave hebben op dat terrein. Echter, wij zijn allen geroepen om te getuigen. 
We kunnen niet zeggen: “Ik ga dat niet doen want het is mijn gave niet.” We behoren 
allemaal geld te geven en te bidden voor anderen, ook al bezitten we de gave van 
vrijgevigheid of van voorbede niet. 

4. Valse gaven 
Pas op: de vijand werkt ook en hij zal deze gaven kopiëren. Daaraan zien we dat ze 
belangrijk zijn. De reden dat een crimineel geld vervalst is omdat hij weet dat geld 
belangrijk is! Let op de waarschuwing van Jezus in Matteüs 7:22-23. Hij zei dat op de 
dag van het oordeel velen tot hem zouden komen en roemen in hun werken, maar ze 
zijn valse dienaren. Hij zal antwoorden: “Ik heb u nooit gekend.” al onze gaven kunnen 
alleen opereren vanuit het liefhebben van Jezus Christus.

Heb jij je gave al ontdekt? 
Je zult je gave ontdekken noch ontwikkelen indien ... 

• je het op een bepaald punt een halsstarrige houding  t.o.v. God hebt.

• je nooit actie onderneemt in gehoorzaamheid aan God. 

• je iemand anders gave probeert te imiteren. 

• je je voortdurend door je eigen natuur laat leiden. 

HET ONTdEKKEN VAN JE GEESTELIJKE GAVEN
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Ben jij een dief? (I Petrus 4:7-11) 
Wij moeten onze gaven durven te gebruiken. als we dat niet doen, falen we om God 
te gehoorzamen. We worden dus opgeroepen om andere mensen met onze gaven te 
dienen. als we passief blijven en niets doen, heeft dat drie gevolgen ... 

a. Je berooft jezelf van het doen van Gods wil. (v. 10) 

b. Je berooft het lichaam van Christus van het goede dat die gave brengt. (v. 10) 

c. Je berooft God van de eer die Hij verdient (v. 11) 

De stappen naar het ontdekken en ontwikkelen van je gaven... 

1. Onderzoek de mogelijkheden. 
Raak vertrouwd met wat de bijbel zegt over geestelijke gaven en zie in dat God door je 
gave heen kan werken om de wereld om jou heen ten diepste te beïnvloeden. 

stel jezelf de vraag: “Begrijp ik de gaven en mogelijkheden die het nieuwe verbond 
heeft gebracht?” 

2. Experimenteer zoveel mogelijk. 
Maak de gemeente tot een proefterrein waar jij en anderen ervaring kunnen opdoen 
door anderen te dienen met jullie geestelijke gaven. Laat de gemeente een veilige 
plaats zijn voor mensen om mogelijkheden om te dienen uit te proberen. 

stel jezelf de vraag: “Ben ik bezig om mijn roeping en gaven te ontdekken?” 

3. Bekijk hoe jij je daarbij voelt.
Wanneer je een nieuwe mogelijkheid tot dienen uitprobeert, bevalt die je dan? 
Ervaar je dat het past bij jouw mogelijkheden en vaardigheden? Is het werkelijk een 
bevredigende activiteit voor je? 

stel jezelf de vraag: “Ben ik gelukkig met wat ik doe?” 

4. Beoordeel je effectiviteit ( Vrucht ) .
als je terugkijkt op het inzetten van je gaven, hoe ging het dan? Was je er goed in? Heb 
je gemerkt dat je bijdrage nuttig was? Heb je resultaat geboekt en gezien dat het Gods 
Koninkrijk verder bracht? 

stel jezelf de vraag: “Ben ik goed in de dingen waarin ik nu dien? Zijn er resultaten 
geboekt?” 

5. Verwacht bevestigd te worden door het lichaam van Christus. 
Zien andere christenen dat je een gave hebt op dat gebied? Wat zeggen de volwassen 
leden van lichaam van Christus erover als ze jou zien dienen? Wees alert op de reacties 
van anderen. 

stel jezelf de vraag: “Herkennen de christenen om me heen dat ik hier sterk in ben?” 

TOETs JE HaRT
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Conclusie... 
Bedenk dat God nooit een gave aan je zou geven om je vervolgens te vertellen om die 
niet te gebruiken. Hij verwacht dat je de middelen gebruikt die Hij geeft (Matteüs 25:14-
30). Indien je nu op een plek dient, maar het bevalt je niet of je ziet geen resultaat of je 
wordt er door anderen niet in bevestigd... pas dan op. Het kan goed zijn dat je dan nog 
moet ontdekken op welk terrein je gaven liggen. als jij je gaven hebt gevonden, dan zal 
je vruchtdragen voor Gods Koninkrijk en je zal diep van binnen weten: “Dit is waarvoor 
ik gemaakt ben!” 

EVALUATIE:
Wat denk je nu, na deze les, wat jouw primaire geestelijke gave is? 

Op welke manier en op welke plek kan deze gave het best ingezet worden, denk je? 

TOEPASSING: 
Doe het ‘geestelijke-gavenonderzoek’ die achterin dit werkboek staat.. Wat zijn 
jouw drie voornaamste gaven? Werk vervolgens de vijf stappen hierboven uit en ga 
experimenteren met die gaven. Wat zijn jouw ervaringen bij het uitwerken van de vijf 
stappen? 

aCTIEPLaN

HET ONTdEKKEN VAN JE GEESTELIJKE GAVEN
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Ontdek je geestelijke gaven – een hulpmiddel. 
Dit is geen examen – dus je kunt het zorgeloos invullen! Er zijn geen goede of foute 
antwoorden - er wordt alleen naar jouw feitelijke ervaringen en voorkeuren gevraagd. 

1. Hieronder staan 72 beweringen, vul bij iedere bewering het cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 

in op het antwoordblad. 

• 0 betekent niet ‘fout’ en 4 betekent niet ‘goed.’ De getallen geven enkel aan 

waar je sterk in bent. 

• Wanneer een bewering uit meerdere delen bestaat en een van die delen slaat 

niet op jouw leven, scoor de hele vraag dan laag. Met andere woorden: als je 

denkt dat een deel van de bewering wel klopt maar een ander deel niet, dan 

vul je een lage score in. 

2. Op het antwoordblad tel je per rij de vier getallen bij elkaar op en schrijf je de 

som op in de kolom ‘totaal’. 

3. Vervolgens markeer je de drie tot vijf hoogste scores door de bijbehorende 

letter (a t/m R) te omcirkelen. 

4. Ga vervolgens naar de gavenlijst die na het antwoordblad komt. De gaven zijn 

gerangschikt van a t/m R. 

• schrijf nu op het antwoordblad de namen van de gaven bij je hoge scores. 

• Er is geen minimale score nodig om ‘de gave te krijgen!’ Het zijn de hoogste 

totalen over de hele linie die aangeven waar jouw gaven liggen. Bijvoorbeeld, 

als je hoogste totalen twee keer 7, een 8 en twee keer 9 zijn, dan zijn dat jouw 

gaven. als je als hoogste totalen vier keer 16 hebt, dan zijn dat jouw gaven. 

• Eventueel kun je alle 18 gaven op je antwoordblad schrijven, zodat je jouw 

sterke gaven kunt vergelijken met die waar je minder sterk in bent. 

5. Ga met de uitkomst naar je voorganger of leider om te kijken welke 

bedieningen bij jouw gaven passen. 

 
 
Ontdek je geestelijke gaven 

1. Ik houd ervan om achter de schermen te werken en me met details bezig te 

houden. 

2. Doorgaans neem ik de leiding in een groep als het daaraan ontbreekt. 

3. In een groep merk ik al snel de mensen op die stil vallen; ik doe mijn best om 

ze bij de groep te betrekken. 

4. Ik ben in staat om een probleem te spotten en op te lossen, ook als het om 

kleine dingen gaat. 

We zijn ons er van bewust dat er andere “geestelijke gaven testen” zijn die een breder 
spectrum van geestelijke gaven in hun onderzoek meenemen. In dit onderzoek 
hebben we ons beperkt tot de 18 geestelijke gaven, die door de volle breedte van de 
christelijke kerk worden erkend. Mocht in uw kerk of gemeente een breder spectrum 
van geestelijke gaven worden erkent en gepraktiseerd, maakt dan gebruik van een 
“geestelijke gaven test”die deze gaven ook meeneemt in het onderzoek. 

ONTDEK JE GEEsTELIJKE GaVEN – EEN HULPMIDDEL.
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5. Ik ben in staat om ideeën, mensen en projecten te organiseren om een 

specifiek doel te bereiken. 

6. Mensen zeggen vaak over me dat ik zaken goed kan beoordelen. 

7. Ik heb er vertrouwen in dat ik veel kan bereiken voor Gods eer. 

8. Ik vind het fijn als ik mensen in financiële nood kan steunen. 

9. Ik vind het fijn om mensen in ziekenhuizen, gevangenissen of 

verzorgingshuizen op te zoeken. 

10. Ik weet vaak een praktische oplossing voor moeilijke problemen. 

11. Ik ben graag een steun en toeverlaat voor hen die ontmoedigd zijn geraakt. 

12. Ik kan een schriftgedeelte grondig bestuderen en het dan met anderen delen. 

13. Ik draag op dit moment verantwoordelijkheid voor de geestelijke groei van een 

of meer jonge christenen. 

14. andere mensen erkennen mijn gezag in geestelijke zaken. 

15. Ik heb het talent om vreemde talen te leren. 

16. God laat aan mij vaak zien welke richting het lichaam van Christus op moet 

gaan. 

17. Ik ontwikkel graag vriendschappen met ongelovigen, in de hoop om ze over 

Jezus te vertellen. 

18. Wanneer ik nieuws verneem over grote problemen, heb ik een sterk verlangen 

om te gaan bidden. 

19. Ik ben assistent voorgangers en andere leiders graag tot hulp, zodat zij zich op 

hun belangrijkste taken kunnen richten. 

20. Wanneer ik mensen vraag om me te helpen in een belangrijke taak voor de 

kerk, zeggen ze gewoonlijk ja. 

21. Ik houd ervan om gasten te ontvangen en hen zich ‘thuis’ te laten voelen. 

22. Ik ga vaak spontaan helpen en ben blij als ik anderen kan dienen, ook als het 

om kleine dingen gaat. 

23. Ik ben een erg geordend mens en stel mezelf doelen, maak plannen en voer 

deze uit. 

24. Ik voel mensen haarscherp aan en merk het als zij zich voordoen geestelijk te 

zijn. 

25. Ik initieer vaak projecten waar anderen niet aan beginnen, en doorgaans met 

succes. 

26. Ik geef graag en ook meer dan mijn tienden aan de kerk. 

27. Ik leef mee met mensen die verwond en eenzaam zijn en ik neem de tijd om 

hen op te vrolijken. 

28. God heeft me geholpen om in complexe situaties de juiste beslissing te 

nemen, waar niemand anders wist wat er moest gebeuren. 

29. Het doet me goed als ik anderen kan bemoedigen, met name in hun geestelijke 

groei. 

30. Ik heb er plezier in om moeilijke vragen over de Bijbel te gaan uitzoeken en 

doorgaans vind ik de antwoorden snel. 
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31. Ik houd ervan in de levens van anderen betrokken te zijn en ze te helpen om 

geestelijk volwassen te worden. 

32. Ik ben bereid en enthousiast om een nieuwe kerk te helpen beginnen. 

33. Ik kan me gemakkelijk aanpassen aan andere culturen, talen en 

levensgewoonten en zou daarom in het buitenland willen dienen. 

34. Ik zal altijd opkomen voor christelijke waarden, zelfs als ik me daar niet 

populair mee maak. 

35. Het gaat me gemakkelijk af om iemand te vragen om Jezus als zijn Redder aan 

te nemen. 

36. Ik ben gebrand om te bidden voor de dingen van Gods Koninkrijk en voor Zijn 

wil voor ons. 

37. Ik vind het fijn als ik alledaagse klusjes voor anderen kan doen, zodat zij de 

belangrijke projecten gedaan krijgen. 

38. Ik kan een groep mensen motiveren en leiden om samen iets te bereiken. 

39. Ik houd ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en ze voor te stellen aan 

anderen in de groep. 

40. Men kan mij vertrouwen om dingen op tijd gedaan te krijgen en men hoeft me 

daar niet speciaal voor te bedanken.

41. Het gaat me gemakkelijk af om belangrijke taken te delegeren. 

42. Ik zie al gauw wat er goed en verkeerd is in complexe geestelijke zaken, waar 

anderen de situatie niet goed kunnen duiden. 

43. Ik vertrouw God voor een mooie toekomst, ook als ik grote problemen heb. 

44. Ik vind het niet erg om eenvoudiger te gaan leven om daarmee meer aan de 

kerk en goede doelen te kunnen geven. 

45. Ik wil doen wat ik kan voor de mensen in mijn omgeving die hulp nodig hebben, 

ook als ik er wat voor op moet geven. 

46. Mensen vragen mij vaak om raad wanneer ze niet weten wat ze met een 

bepaalde situatie aan moeten. 

47. Ik ben geneigd om anderen, op een opbouwende, niet kritische wijze, aan te 

sporen om zich, met name op geestelijk gebied, te verbeteren. 

48. anderen luisteren en genieten als ik uit de bijbel onderwijs. 

49. Ik ben betrokken bij het geestelijk welzijn van mensen en doe mijn best om 

hen te bewegen God welgevallig te leven. 

50. Ik word erkend als iemand met geestelijk gezag in andere delen van het land of 

in andere delen van wereld. 

51. Ik zou graag het evangelie willen uitdragen in een andere taal, in een ander 

land. 

52. Ik haal in gesprekken vaak de bijbel aan om mensen te laten zien wat God van 

hen verwacht. 

53. Ik houd ervan om anderen te vertellen hoe christen te worden en nodig ze uit 

om Jezus in hun leven te ontvangen. 

ONTDEK JE GEEsTELIJKE GaVEN – EEN HULPMIDDEL. 
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54. Veel van de gebeden die ik voor anderen heb gedaan, zijn door de Heer 

verhoord. 

55. Ik help graag anderen om hun werk gedaan te krijgen, en wil dat liefst 

onopvallend doen. 

56. Mensen respecteren mijn mening en laten zich door me leiden. 

57. Ik wil graag mijn huis openstellen om nieuwe mensen en bezoekers van de 

kerk beter te leren kennen. 

58. Het stemt me blij en tevreden als ik mensen kan helpen bij hun problemen. 

59. Het is voor mij geen probleem om belangrijke besluiten te nemen, ook niet als 

ik onder druk sta. 

60. Mensen komen naar mij toe met vragen over wat echt en vals is in geestelijk 

opzicht. 

61. Ik kan mijn geloof vaak in het gebed leggen en zie dat God er in krachtige 

manieren door werkt. 

62. als ik iemand financieel help, dan verwacht ik geen tegenprestatie en vaak geef 

ik ook anoniem. 

63. als ik hoor van werkloze mensen die hun rekeningen niet meer kunnen 

betalen, ga ik mijn best doen om hen te helpen. 

64. God geeft me inzicht om bijbelse waarheden op een juiste manier op concrete 

situaties toe te passen. 

65. Mensen reageren goed op mijn bemoediging om helemaal te worden zoals 

God hen bedoeld heeft.

66. Ik kan op een systematische manier lesgeven uit de bijbel aan een groep 

mensen. 

67. Ik help christenen die van de Heer zijn afgedwaald om naar Hem terug te keren 

en weer betrokken te raken in een plaatselijke kerk. 

68. Ik vind het opwindend om het evangelie uit te dragen en nieuwe groepen 

christenen te vormen in gebieden waar er niet veel kerken zijn. 

69. Rassendiscriminatie is mij vreemd en ik kan mensen die erg verschillen van 

mezelf, echt waarderen. 

70. Ik vind het vrij gemakkelijk om bijbelse beloften op alledaagse situaties toe te 

passen, en ik sta klaar om - indien nodig – in liefde te confronteren. 

71. Ik heb een sterk verlangen om ongelovigen te helpen redding te vinden in 

Jezus Christus. 

72. Gebed is mijn favoriete bediening in de kerk en ik maak er op regelmatige basis 

veel tijd voor vrij. 



EQUIP  WERKBOEK 4 NOTITIES33

ANTWOORDEN
Geef met een waarde tussen 0 en 4 aan in hoeverre de bewering waar is in jouw leven. 

0 – Helemaal niet

1 – Weinig

2 – soms

3 – Vaak

4 – Vrijwel altijd

Het beste resultaat bereik je als je nog niet naar de gavenlijst kijkt voordat je alle 
vragen hebt beantwoord. 

Antwoorden  Totalen  Rij  Gave 

1.  ___  19. ___  37. ___  55.  ___  _____  a  _________________ 
2.  ___  20. ___  38. ___  56.  ___  _____  B  _________________ 
3.  ___  21. ___  39. ___  57.  ___  _____  C  _________________ 
4.  ___  22. ___  40. ___  58.  ___  _____  D  _________________ 
5.  ___  23. ___  41. ___  59.  ___  _____  E  _________________ 
6.  ___  24. ___  42. ___  60.  ___  _____  F  _________________ 
7.  ___  25. ___  43. ___  61.  ___  _____  G  _________________ 
8.  ___  26. ___  44. ___  62.  ___  _____  H  _________________ 
9.  ___  27. ___  45. ___  63.  ___  _____  I   _________________ 
10. ___  28. ___  46. ___  64.  ___  _____  J   _________________ 
11. ___  29. ___  47. ___  65.  ___  _____  K  _________________ 
12. ___  30. ___  48. ___  66.  ___  _____  L  _________________ 
13. ___  31. ___  49. ___  67.  ___  _____  M  _________________ 
14. ___  32. ___  50. ___  68.  ___  _____  N  _________________ 
15. ___  33. ___  51. ___  69.  ___  _____  O  _________________ 
16. ___  34. ___  52. ___  70.  ___  _____  P  _________________ 
17. ___  35. ___  53. ___  71.  ___  _____  Q  _________________ 
18. ___  36. ___  54. ___  72.  ___  _____  R  _________________ 

GAVENLIJST: (A-R) Definities en Bijbeltekstverwijzingen 
Deze definities en ondersteunende bijbelteksten beschrijven de kenmerken van de 
gaven uit het geestelijke-gavenonderzoek - met de kanttekening de beschrijvingen niet 
op te vatten als dogmatisch of definitief. 

a. Hulpvaardigheid – Het vermogen om andere christenen in hun bediening te
ondersteunen 

• Marcus 15:40-41 

• Handelingen 9:36 

• Romeinen 16:1-2 

• 1 Korintiërs 12:28 

B. Leiderschap – Het vermogen om anderen te beïnvloeden in het gaan volgen 
van een visionair doel, missie of plan 

• Romeinen 12:8 

• 1 Timoteüs 3:1-13 

• 1 Timoteüs 5:17 

• Hebreeën 13:17

ONTDEK JE GEEsTELIJKE GaVEN – EEN HULPMIDDEL. 
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C. Gastvrijheid – Het vermogen om mensen zich ‘thuis’, welkom, belangrijk en 
deel van de groep te laten voelen 

• Handelingen 16:14-15 

• Romeinen 12:13 

• 1 Petrus 4:9 

• Romeinen 16:23 

• Hebreeën 13:1-2 

D. Dienstbaarheid – Het vermogen om je in anderen in te leven en hen praktisch te 
helpen 

• Handelingen 6:1-7 

• Romeinen 12:7 

• 1 Petrus 3:14 

• Galaten 6:10 

• II Timothy 1:16-18 

E. administratie – Het vermogen om mensen en projecten te coördineren en te 
organiseren 

• Lucas 14:28-30 

• Handelingen 6:1-7 

• 1 Korintiërs 12:28 

F. Onderscheiding – Het vermogen om te onderscheiden of iemands daden hun 
oorsprong hebben in goddelijke, duivelse, of louter menselijke kracht 

• Matteüs 16:21-23 

• Handelingen 5:1-11 

• 1 Johannes 4:1-6 

• Handelingen 16:16-18 

• 1 Korintiërs 12:10 

G. Geloof – Het vermogen om God te geloven voor dingen die er nog niet zijn, 
voor geestelijke groei en voor aanvaarding van de wil van God 

• Handelingen 11:22-24 

• Romeinen 4:18-21 

• 1 Korintiërs 12:9 

• Hebreeën 11 

H. Vrijgevigheid – Het vermogen om uit eigen middelen blijmoedig en genereus 
bij te dragen aan Gods werk 

• Marcus 12:41-44 

• Romeinen 12:8 

• 2 Korintiërs 8:1-7 

• 2 Korintiërs 9:2-7 
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I. Barmhartigheid – Het vermogen om oprecht medeleven en ontferming te 
hebben; vertaald in het op praktische wijze verlichten van de verwonding, de 
pijn en het lijden van mensen 

• Matteüs 9:35,36 

• Marcus 9:41 

• Romeinen 12:8 

• 1 Tessalonicenzen 5:14 

J. Wijsheid – Het vermogen om met geestelijk inzicht bijbelse waarheid op 
een specifieke situatie toe te passen, teneinde de juiste keuzes te maken en 
anderen te helpen de juiste weg in te laten slaan 

• Handelingen 6:3,10 

• 1 Korintiërs 2:6-13 

• 1 Korintiërs 12:8 

K. Bemoediging – Het vermogen om op de juiste manier woorden van 
bemoediging, uitdaging of correctie te brengen in het lichaam van Christus 

• Handelingen 14:22 

• Romeinen 12:8 

• 1 Timoteüs 4:13 

• Hebreeën 10:24-25 

L. Onderwijs – Het vermogen om de bijbel op een logische en systematische 
manier te bestuderen als voorbereiding op het duidelijk communiceren van 
praktische waarheid aan het lichaam van Christus 

• Handelingen 18:24-28 

• Handelingen 20:20-21 

• 1 Korintiërs 12:28 

• Efeziërs 4:11-14 

M. Herderschap – Het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de 
geestelijke groei en onderlinge relaties van een groep gelovigen 

• Johannes 10:1-18 

• Efeziërs 4:11-14 

• 1 Timoteüs 3:1-7 

• 1 Petrus 5:1-3 

N. apostelschap – Het vermogen om bedieningen op te zetten en geestelijk 
leiding te geven aan een groep kerken die vrucht gaan dragen 

• Handelingen 15:22-35 

• 1 Korintiërs 12:28 

• Efeziërs 4:11-14 

• 2 Korintiërs 12:12 

• Galaten 2:7-10 
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O. Zending – Het vermogen om effectief te dienen in andere culturen 

• Handelingen 8:4 

• Handelingen 13:2-3 

• Handelingen 22:21 

• Romeinen 10:15 

P. Profetie – Het vermogen om, ongeacht de gevolgen, vrijmoedig de waarheid 
van God te verklaren en mensen op te roepen rechtvaardig te leven 

• Handelingen 2:37-40 

• Handelingen 7:51-53 

• 1 Tessalonicenzen 1:5 

• Handelingen 26:24-29 

• 1 Korintiërs 14:1-4 

Q. Evangelisatie – Het vermogen om het goede nieuws van Jezus Christus met 
anderen te delen op zo’n manier dat vele ongelovigen in Christus gaan geloven 
en zich bekeren tot het christendom 

• Handelingen 8:5-6 

• Handelingen 8:26-40 

• 1 Tessalonicenzen 4:11-14 

• Handelingen 14:21 

• Handelingen 21:8 

R. Voorbede – Het vermogen om regelmatig voor langere tijd te bidden en daarbij 
vaak specifieke antwoorden op die gebeden te ontvangen 

• Kolossenzen 1:9-12 

• Kolossenzen 4:12-13 

• Jakobus 5:14-16 


