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Doelgerigte Gesprekvoering 
 

Deur middel van hierdie gerigte studie kan ’n mens tot die besef kom van sy 

Godgegewe uniekheid deur die bepaling van sy passies, persoonlike styl en 

geestelike gawes.  Gesprekvoering in ’n kleingroep of individueel onder leiding 

van ’n Doelgerigte Gesprekvoering-mentor kan die bevindinge onderstreep en 

’n mens die geleentheid bied om by bediening betrokke te raak. 

 

 

 

 

 

 

Bepaal en bedink jou God-
gegewe passies, persoonlike 
styl en geestelike gawes.  

Efesiërs 2:10

Deel wat jy ontdek het aan jou 
portuurgroep mee. (outentieke 
gemeenskap) 

Hebreërs 10:24
Aanvaar God en Sy gemeente 
se uitnodiging om in 
bediening te kom deel. (maak 
en mobiliseer dissipels)

I Petrus 4:10
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Welkom! 

 

Dankie dat jy tyd verleen het om aan ons Gesprekvoering deel te neem!  

Die NGK Kloofendal se missie (opdrag van God) is om ‘n 

Geesvervulde Gemeente te wees, wat God verheerlik, Jesus 

navolg, lief is mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die 

omgewing en die wêreld om dissippels te maak. 

Doelgerigte Gesprekvoering is maar een manier waarop ons hoop om 

hierdie missie uit te voer.  

In Bruce Bugbee se boek What you do best in the body of Christ, skryf 

hy,  

God has created and designed us with a purpose in mind. We are ‘wired’ 

to care about some things more than others. We have been given 

spiritual gifts to competently accomplish ministry tasks. We have also 

been designed with a personal style of relating to others and the world 

around us.   

Wanneer jou passies, persoonlike styl en geestelike gawes oplyn met 

bediening, sal dit jou in so ’n bediening die nodige energie, 

opgewonden-heid en selfmotivering gee. 

Hierdie werkboek bestaan uit vier dele:  My Passie, My Styl, My 

Geestelike Gawes en My Diensprofiel.  Elke deel is ’n bietjie anders.  

Plek-plek vind jy vrae wat jou denke stimuleer en omskrewe 

antwoorde verg. Elders vind jy weer ’n opname om in te vul.  Dit is 

aan te beveel dat jy twee tot drie dae per afdeling spandeer, sowat 

20 minute per keer.   

Daar is nie regte of verkeerde antwoorde nie!   

Wanneer jy dit voltooi het, sal jou Bedieningsmentor dit lees en met 

jou ’n afspraak reël.  Dit behels ’n ontspanne (een tot twee ure) 

gesprek om verhouding te bou en saam met jou geleenthede te bepaal 

waar jy jou Godgegewe geestelike gawes ter opbou van die Liggaam 

kan aanwend. 
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  My Passie 
Passie kan ook beskryf word as ’n mens se roeping, droom, impak, motivering, 

betekenis-volheid, opdrag, deernis, energie, inspirasie, visie, las, God se wil, 

nalatenskap of doel. 

1. Waarvoor gee jy die meeste om?  Vorm ’n prentjie van jou waar jy met 

’n vriend praat.  Jy raak baie opgewonde en gebruik handgebare.  Jy kan 

ure lank praat.  Waaroor gaan die gesprek?  

 

2. Gebruik hierdie tabel om ’n tema in jou lewe te identifiseer wat ’n 

aanduiding kan wees van jou passie. Dit behoort ervaringe op alle 

terreine van jou lewe in te sluit, nie bloot beperk tot kerklike 

betrokkenheid nie.  Jy kan selfs minder of meer ervaringe identifiseer as 

waarvoor daar ruimte hier gelaat word!    

 

Positiewe 
Ervaringe 

Waarom is hierdie 

ervaring vir my 
betekenisvol? 

Tema 
Geïdentifiseer 

A 

   

 

 

 
B 

   

 

 

 
C 

   

 

 

D 
   

E 
   

 F 
   

G 
   

H 
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Positiewe 
Ervaringe 

Waarom is hierdie 

ervaring vir my 
betekenisvol? 

Tema 
Geïdentifiseer 

I 

   

 

 

 

 

 
J 

   

 

 

 

 

 
K 

   

 

 

 

 

L 

   

 

 

 

 

M 

   

 

 

 

 

 N 

   

 

 

 

O 

   

 

 

 

 

3. Om te bepaal of ’n passie ’n Bedieningspassie is, moet ons vra: 

 Kan dit gebruik word om God te verheerlik?  OF   

 Kan dit gebruik word om ander op te bou? 
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4. Kyk na jou kaart met die geïdentifiseerde temas hierbo.  Skryf op die 

ruimte hier onder watter temas gebruik kan word om God mee te 

verheerlik en ander op te bou.  Moenie te gou wees om sogenaamde 

“ongeestelike” passies weg te laat nie.  ’n Bejaarde vrou in ’n gemeente 

het breiwerk neergeskryf.  Sy lei nou ’n vrouegroep wat 

gebedskombersies brei.  Dit het nie alleen ’n doelmatige eenheid onder 

die vroue bewerkstellig nie, maar ook tot evangelisasie-uitreike gelei! 

 

Herhalende Tema(s)... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. Indien tyd, geld en menslike hulpbronne onbeperk was en jy ’n nuwe 

bediening volgende maand kon begin, wat sou die fokus daarvan wees? 

Dit gaan nie nou oor details nie - wie weet wat die details mag wees? 

Skets bloot wat dit in die breë sou aanspreek. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

 

 

Hier is ’n voorbeeld:  Mev. Jana Smit het as ’n lidmaat van die gemeente jare lank 

reeds ’n passie om God se Woord te bestudeer en ander te onderrig – hoofsaaklik 

jong volwassenes.  As gevolg van haar lewensomstandighede het sy in plaas van 

onderrig te gee, haar tyd aan gebed gewy – steeds gemik op jong volwassenes!  Op 

dieselfde wyse kan jou bedieningspassie ook op ’n bepaalde groep mense of op ’n 
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bepaalde sosiale nood gerig wees.  Kyk na die beperkte lyste hier onder en 

omkring enige groep of kwessie wat jou hart se punt raak. Dit is in orde as jy geen 

begeerte het om ’n besondere verskil op enige van die terreine te maak nie: 

Groepe Mense: 

 

Babas Kinders Studente 

Tienermammas Enkelouers Vlugtelinge 

Geskeides Jong getroudes Weduwees 

Leë Nes mense Enkellopendes Ongetroudes 

Hospitaalpasiënte Bejaardes Huisgekluisterdes 

Ouers Armes Dakloses 

Mishandelde vroue Verslaafdes Werkloses 

Jeug Gestremdes Gevangenes 

Sosiale Kwessies: 

Omgewinsgbewaring Kindersorg Homoseksualiteit 

Dissipelskap VIGS Politiek 

Geweld Onreg Rassisme 

Onderwys Verslawing Ekonomie 

Evangelisasie Tegnologie Gesondheidsorg 

Armoede Familie Aborsie 

Honger Geletterdheid Wanwoeding 

Beeldbou Kerkdoeltreffendheid Netwerking 

Hospies versorging Pleegsorg Leierskapontwikkeling 

Kerkvernuwing Mentorskap Verhoudingsharmonie 

Internasionale 
Verhoudinge 

Geestelike 
Oorlogvoering 

Ander 
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Dit is nie ongewoon om in meer as een kategorie belangstelling te toon of selfs 
passie-vol daaroor te wees nie.  Gaan egter aandagtig deur die onderstaande lys en 
kies die EEN kategorie van bedieningspassie wat die BESTE aanduiding is van jou 
area van passie: 

 

MERK 
HIER 

P AS S I E  
KATEGORIEĖ 

BE S KRY WI NG   
V AN  D I E  KE R N  V AN  V E RW ANTE  

BE DI E NI NG E  

 
Vierings- 

bedieninge 
Op God gerig – kry die Gemeente betrokke by die 
Woord, aanbidding, sang, die kunste, ens. 

 
Uitreik- 

bedieninge 

Gefokus op verhoudingsbou, uitreik en kontak 
maak met ongelowige en kerklose mense om hulle tot 
‘n verhouding met Christus en Sy Gemeente te bring. 

 
Kontak-

bedieninge 

Assimilering van besoekers, belangstellendes en 
lidmate om hulle in ’n verhouding met Christus en Sy 
gemeente te bring deur gasvryheid, onderlinge 
verbondenheid en bemoediging. 

 
Toerustings-
bedieninge 

Gelowiges na volwassenheid op te bou op die 
terreine van hulle gawes, bediening, toerusting en 
leierskap. Bedien ‘n verskeidenheid lede van 
verskillende lewensfases en affiniteitsgroepe tot 
groei, toerekenbaarheid en diensbaarheid. 

 
Omgee-

bedieninge 

Hulpverlening aan mense in die Gemeente en 
gemeenskap met hulle fisiese, emosionele, 
geestelike en verhoudingsgesondheid deur die 
genade, liefde en bronne van die koninkryk te bedien. 

 
Ondersteunende

Bedieninge 

Vrymaak van ander mense, leiers en bedieninge 
van praktiese belemmeringe om so hulle te help 
fokus op hulle bedieningsdoelwitte.  Strukturering van 
bestaande sisteme en procedure asook die skepping 
van nuwes om mense en bedieninge te dien. 

 

 

My bedieningspassie is ___________________, daarom pas ek ten beste 

in  

 

’n bediening toegewy aan ______________________. 
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My Styl  
Hierdie riglyne rakende persoonlike ervaring is verwerk uit die boek van Bruce Bugbee.  In die boek sal jy veel meer 

maatstawwe en gereedskap vind vir die ibdentifisering van geestelike gawes.  Ons beveel ten sterkste aan dat jy die 

boek getiteld, “What you do best in the body of Christ” aankoop en bylees.   

Jy kan die boek direk vanuit sy webtuiste bestel, http://brucebugbee.com/, of via Amazon of Takealot of jou plaaslike 

boekwinkel. 

Teken jou naam soos op ’n dokument 

______________________________.   

 

Ruil nou hande en teken weer 

____________________________________.   

 

Het jy gevind dit is moeilik om te doen?   
 
Hoeveel konsentrasie moes jy aanwend met elke handtekening?   
Hoe het jy dit ervaar om met jou ongewone hand te skryf? 
 
Deur jou lewe heen het jy jou al dikwels voor ’n moeilike sosiale 
uitdaging of situasie bevind, en jy moes dit hanteer.  Soos in die 
oefening hierbo was daar tye toe jy regtig gemaklik en met krag die 
situasie kon aanpak.  Maar dan was daar weer ander kere toe jy so 
gefrustreerd en van krag ontdaan gevoel het met die taak wat op 
hande was.  Hierdie verskille kan direk toegeskryf word aan: Hoe en 
wat jou energeer; en hoe en wat jou organiseer.   
 
Ons word primer ge-energeer deur interaksie met mense OF deur 
voltooiing van take.  Dit beteken nie omgekeerd dat iemand NIE van 
mense of NIE van take hou nie.  Dit beteken eenvoudig dat een jou 
energievlakke vinniger dreineer as die ander.  Die meeste van ons word 
georganiseerd deur OF alles in orde en op ’n vaste plan te hê OF deur 
my opsies oopgehou te hê.   
 
Voltooi op die volgende bladsy die volgende profiel.  Onthou steeds dat 
daar geen reg of verkeerde antwoorde is nie. 

 

 

http://brucebugbee.com/
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Aanwysings 
1. Lees elke stelling en trek ’n kring om die syfer op die kontinuüm wat ten 

beste beskrywe wat jy verkies om te doen of wees. Indien jy ’n sterk 
voorkeur het, omkring dan ’n 1 of 5.  As dit ’n matige voorkeur is, 
omkring dan ’n 2 of 4. Onthou daar is nie regte of verkeerde response 
nie. 

 

2. MOENIE antwoord volgens wat jy voel te wagte is deur ’n 
lewensmaat, familielid, gemeenteleier of werkgewer nie. 

 

3. Selekteer die gedrag of perspektief wat die mees natuurlik by jou sal 
voorkom indien jy weet dat daar geen beperkinge of konsekwensies op jou 
persoonlike uitdrukking sal wees nie. 

 
4. Wanneer jy jou meting voltooi het, tel die "E" en "0" tellings 

bymekaar. G a a n  d a n  o o r  n a  d i e  v o l g e n d e  b l a d s y  
v a n  h i e r d i e  o e f e n i n g  e n  s t i p  j o u  r e s u l t a t e  a a n  
o p  d i e  g r a f i e k  w a t  v o o r s i e n  w o r d . Let mooi op waar jy 
in die kaart besig is. 
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PERSOONLIKE STYL ASSESSERING “E” 

Wat verhoog jou ENERGIEVLAKKE?  Wat ENERGEER jou?  

 

1. Ek is meer gemaklik… 

Om iets vir mense      1         2      3  4         5  Om saam 
met  
te doen           mense te 
wees  
  
                    

2. As ek ’n taak aanpak, is ek geneig om te… 

Fokus op die             1         2      3   4         5     Fokus op   

doel                     verhoudinge 

 

3. Ek raak meer opgewonde om… 

’n Saak te             1         2      3    4         5           Gemeenskap  

bevorder                   te bevorder 

 

 

4. Ek voel ek het iets bereik as ek… 

’n Werk afgehandel     1         2       3     4          5         ’n Verhouding 

het           gebou het 

 

 

5. Dit is meer belangrik om ’n vergadering te begin… 

Betyds              1         2       3     4           5       Wanneer almal 

teenwoordig    

is 

 

 

6. Ek is meer besorg oor… 

Die handhawing van  1         2       3      4           5          Spanwerk te 

’n tydskedule          bevorder 

 

 

7. Ek heg hoër waarde aan…   

Aksie   1         2       3      4           5       Kommunikasie  

 

  

 Wat ENERGEER jou?    TOTAAL 

 

 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

E =  
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PERSOONLIKE STYL ASSESSERING “O” 

Wat verbeter jou ORGANISEERVLAKKE?  Wat ORGANISEER jou?  

 

1. In die gewone lewe gee ek oor die algemeen voorkeur aan… 

Spontaan wees           1         2      3  4         5           ’n Vaste plan 
           volg  
           
  
                    

2. Ek verkies om riglyne te stel wat… 

Algemeen is             1         2      3   4         5     Spesifiek is 

            

 

3. Ek verkies om… 

My opsies oop             1         2      3    4         5  Dinge nou  

te hou                       af te handel 

 

 

4. Ek verkies projekte wat…..… 

Verskeidenheid het     1         2       3     4          5  Roetine het 

            

 

 

5. Ek verkies om… 

Aan te pas soos            1         2       3     4           5 Volgens ‘n  

sake verloop          plan te 

werk 

  

 

 

6. Ek vind roetine… 

Vervelig              1         2       3      4           5 Kalmerend 

          

 

 

7. Ek voltooi sake beter ….…   

Deur te bepl  1         2       3      4           5  

  

  

 

Wat ENERGEER jou?    TOTAAL

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

O =  

Deur ‘n 

vooropgestelde 

plan te volg 

Deur te 

beplan en 

te evalueer 

soos ek 

vorder 
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Aan die grense van die grafiek is daar letters, H, M, G.  Hierdie letters staan vir:  

Hoog, Medium (of Matig) & Gering.  Let op waar jou lyne mekaar kruis.  Indien 

hulle in die hoë area val, is dit nodig dat jy noukeurig let op jou persoonlike styl 

wanneer jy oor bediening besluit.   

Indien dit in die “medium”-sfeer val, is dit iets om te oorweeg.  Indien dit in die 
“gering”-sfeer val, sal jy waarskynlik na enige kant gemaklik voel. Bugbee 
verklaar: “Dit is belangrik om jou intensiteitsvlak te herken, want die meeste van 
ons het ’n ruimte rondom ons waarin ons met gemak kan leef.  Maar as ons 
aanhoudend buite ons ruimte moet optree en verder wegbeweeg van ons 
persoonlike stylvoorkeure, sal dit belangeloosheid of selfs uitbranding tot gevolg 
hê.”   
Voorbeeld: Jenny Kotze, ’n gemeentelid, is passievol oor jong moeders. Terwyl sy 
nog diensbaar is by die bediening aan jong mammas, ervaar sy meer en meer dat 
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sy met administrasie belas word.  Sy voel almeer soos ’n “Excel-spread-sheet” 
dame.  Sy is vasbeslote om haar fokus ywerig weer op vroue as bediening in te stel.  
 
Omkring die een wat jou styl ten beste verteenwoordig, en omkring ook of jy neig 
tot Hoog, Medium of Gering. 
 
Ek is Hoog/Medium/Gering Taak-Ongestruktureerd – ’n voorbeeld hiervoor sal 
wees:  Jy word gevra om entoesiasme te wek deur ’n     naderende jeugbyeenkoms 
te promoveer.  [Die taak behels die skep van bemarkingsmateriaal. Dit is 
ongestruktureerd aangesien daar geen aanduidings is van wat jy moet doen of 
presies hoe dit moet lyk nie].  Gebruik enige ander voorbeeld as taak indien die 
gedagte aan bemarkingsmateriaal te veel van ’n uitdaging stel! 
 
Ek is Hoog/Medium/Gering Taak-Gestruktureerd – ’n voorbeeld hiervan sal wees:  
Pakkies opmaak vir Ophelderdag.  Ophelderdag is ’n projek wat oor naweke 
kospakkies voorsien vir minderbevoorregte skoolkinders.  By so ’n 
kospakgeleentheid is die taak baie gestruktureerd soos elkeen rondom ’n groot 
tafel beweeg om jou sak met kos te vul. Sakke word dan op spesifieke wyse in 
bokse gepak.   
 
Ek is Hoog /Medium/Gering Mense-Ongestruktureerd – ’n voorbeeld hiervan sal ’n 
sosiale gemeentebyeenkoms wees.  Dit draai om mense wat gemeenskap beoefen 
sonder enige agenda.  Moontlik sal jou taak wees om mense aan mekaar voor te 
stel.  
 
Ek is Hoog/Medium/Gering Mense-Gestruktureerd – ’n voorbeeld     hiervan sal ’n 
erediens wees.  ’n Diaken sou iemand kon wees wat op ’n gestruktureerde wyse sy 
diensbaarheid rig op mense.   
 
Met alles in ag geneem wat jy nou verstaan oor jou styl, watter tipe 

bedieningsituasies sal jou ten beste pas? (Byvoorbeeld: “Ek verkies ’n opset 

waarin ek bediening doen met, vir en in belang van mense in ’n oop omgewing 

waar geen plan of roetine bestaan nie.”) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 
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My Geestelike Gawes 

Joh. 14:10 verklaar: “Dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen.”     
1Kor. 12:11, 18: “Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat 
aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil. Maar nou het God die lede, 
elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê.” 
 

When members of a church begin considering spiritual gifts, they 
sometimes run into difficulty by thinking God gave them a thing, like 
an ingredient called “administration”.  He doesn’t give a thing; He 
gives Himself.  The Gift is a Person.  The Holy Spirit equips you with 
His administrative ability so His administration becomes your 
administration.  When you see a spiritual gift exercised, you are 
observing a manifestation of the Holy Spirit – the Holy Spirit equipping 
and enabling an individual with His abilities to accomplish God’s work.  
Henry Blackaby 
 

2 Kor. 4:7: “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; 
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”  Rigters 7 vertel van 
die geveg waarin Gideon met ’n ongelyke oorlogsmag van 450:1 te staan gekom het 
met slegs trompette en leë kleipotte met fakkels binne-in.  In Priscilla Shirer se 
Bybelstudie Kommentaar oor Gideon skryf sy:   
 

The pitchers used by the 300 were frail.  The pitchers’ frailty 
benefited their ultimate purpose – allowing the light to be seen.  Each 
vessel’s true strength was displayed when it was cracked open and 
the light inside pierced through the darkness to shock and blind the 
enemy.   

 
Die Heilige Gees, wat in ons woon, is daardie ware krag.   
 
Hier is ’n paar sleutelwaarhede wat jy moet weet oor wat geestelike gawes IS… en 
wat dit nie is nie.  Geestelike Gawes IS... 
 

 Besondere vermoëns 
 Aan ons gegee deur die Heilige Gees wanneer ons Jesus Christus as ons 

Verlosser en Here aanneem 
 Verdeel aan elke gelowige volgens God se plan en genade 
 Aan ons gegee vir die opbou van en bediening aan die Liggaam van Christus 

 
Geestelike Gawes IS NIE... 
 

 Natuurlike talente soos sang, atletisisme, spreekvermoë, ensovoorts nie 
 Die Vrug van die Gees soos liefde, vreugde, vrede, ensovoorts nie 
 Spesifieke kerkampte soos leraar, kleingroepleier, ensovoorts nie 
 Christelike dissiplines soos vas, gebed, studie, tiende-gee, ensovoorts nie 
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Voltooi die Geestelike Gawes Ontdekking in die volgende bladsye…. 
 

  Geestelike Gawes Ontdekking 
Daar is dikwels ’n verband tussen wat christene ervaar en die geestelike 

gawes. Hierdie opname gaan in op persoonlike ervaringe wat ’n aanduiding mag 

gee van die spesifieke geestelike gawes waaroor jy na alle waarskynlikheid 

beskik of glad nie beskik nie.  Indien jy nog nie voorheen diensbaar was nie, sal 

jy wel uit ’n vergelyking van jou gedrag met die gedrag van diegene wat oor 

bepaalde gawes beskik, jou gawes kan identifiseer. 

INSTRUKSIES:  

1. Lees elkeen van die 119 vrae in die Geestelike Gawes vraeboog. Reageer op 
elke vraag met OF:  

"Dit het ek in my lewe ervaar- dikwels, soms, min of glad nie 

OF  

“As ek die geleentheid sou kry, sal ek dit wil doen - dikwels, soms, min of 
glad nie"  

 

Gaan tik dan in die regte blokkie   

 

2. Soos jy op die vrae reageer, oorweeg elkeen in die lig van die volgende: 

 Antwoord soos wat jy inderdaad is, nie wie jy graag sou wou wees of 

dink jy behoort te wees nie. 

 Hoe waar is hierdie stelling aangaande jou? 

 Wat was jou ervaring? 

 Tot watter mate reflekteer hierdie stellinge jou geneigdhede? 

 

3. Wanneer jy die Geestelike Gawes Opname voltooi het, dra dan die 

getalwaardes van elke antwoord (0-3) oor na die ooreenstemmende blokkie 

(die vraagnommer is in die linkerboonste hoek van elke blokkie) in die 

Geestelike Gawes kaart op bladsy 25.  

4. Tel die ry syfers in die Geestelike Gawes kaart (van links na regs) op en 

skryf jou antwoord in die “TOTAAL” blokkie. 

DIKWELS 

3 

SOMS 

2 

MIN 

1 

GLAD 

NIE 

0 
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DIKWELS 

3 

SOMS 

2 

MIN 

1 

GLADNIE 

0 

1. Beleef jy ’n groot opwelling van tevredenheid 
wanneer jy roetine take tot eer van God vervul?  

    

2. Het jy ’n sensitiewe ingesteldheid om mense se 
gebedsbehoeftes op te merk voor ander dit 
doen? 

    

3. Geniet jy dit om in die openbaar voor ’n groep 
te praat? 

    

4. Is jy in staat om met genot kos/verblyf te 
voorsien aan mense in nood? 

    

5. Kan jy met goeie effek ander oorreed om 
bybelse doelwitte na te streef en vervul? 

    

6. Wanneer omstandighede sleg lyk, het jy altyd 
die vermoë om God te sien Sy beloftes aan jou 
met getrouheid hou? 

    

7. Weet jy wanneer en aan wie om belangrike 
verantwoordelikhede te delegeer? 

    

8. Gaan jy op soek na ongelowiges om hulle vir 
Christus te wen? 

    

9. Pas jy gemaklik aan by ‘n kultuur anders as jou 
eie? 

    

10. Kan jy met goeie effek bybelse waarhede in jou 
eie lewe van toepassing maak? 

    

11. Geniet jy dit om leiers by te staan en hulle so 
vry te stel om hulle noodsaaklike werk te doen? 

    

12. Bestuur jy jou geld goed om bo en behalwe die 
tiende meer te gee vir die werk van die Here? 

    

13. Kan jy onmiddellik, helder en korrek, wanneer 
stellings oor geestelike dinge gemaak word, die 
verskil onderskei tussen waarheid en dwaling? 

    

14. Het jy die begeerte gehad om sorg te dra vir die 
geestelike behoeftes van ‘n groep mense? 

    

15. Het mense al dikwels teenoor jou genoem hoe 
baie jy hulle in tye van nood bemoedig het? 

    

16. Vir jou eie plesier, bestudeer jy gereeld en 
sistematies God se Woord? 

    

17. As jy hoor van iemand wat in die hospitaal is, 
voel jy aangespoor om hom/haar te gaan troos? 
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18. As jy hoor van ’n werk wat afgehandel moet 
word, is jy gretig om dit te doen? 

    

19. Bid jy getrou vir andere omdat jy insien dat 
hulle doeltreffendheid as onderwyser, pa, ma, 
werkgewer, leraar, ens. daarvan afhanklik is? 

    

20. Vind jy dit maklik om jou gedagtes te organiseer 
om ’n saak aan mense te verduidelik? 

    

21. Kan jy ’n gemaklike heenkome vir gaste voorsien 
sonder om te voel dit maak inbreuk op familie? 

    

22. Het jy ’n goeie sin vir lewensrigting en sien jy 
ander christene jou navolg? 

    

23. Het jy ’n buitengewoon sterk persoonlike 
versekering van God dat Hy groot dinge sal wat 
ander miskien as onmoontlik so beskou? 

    

24. Is jy in staat om idees, mense, dinge en tyd te 
orden om hulle meer effektief te maak? 

    

25. Maak jy maklik vriende met nie-christene?     

26. Sou jy graag ’n ander taal wou aanleer om 
sodoende verskillende mense te kan bedien? 

    

27. Wanneer jy nodig het om ’n keuse te maak 
tussen verskeie bybelse alternatiewe, het jy ‘n 
duidelike verstaan van watter een die beste is? 

    

28. Beleef jy die behoefte om ander mense te help 
om meer effektief in hulle bedieninge te 
funksioneer? 

    

29. Geniet jy dit om vir die werk van die Here te 
gee sonder om te vra of jy dit op daardie 
stadium kan bekostig of nie? 

    

30. Herken jy met akkuraatheid of ’n onderwysing 
van God, Satan of menslike oorsprong is? 

    

31. Lê jy jou daarop toe om vir diegene wat onder 
jou geestelike opsig is te sorg en voorsien? 

    

32. Ondervind jy dat jy ’n goeie en geduldige 
luisteraar is? 

    

33. Doen jy graag studie en lees jy baie graag om 
sodoende bybelse waarheid te ontdek? 
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34. Beleef jy innerlike meegevoel met dié wat 
liggaamlik ly en bedink jy maniere om hulle te 
help? 

    

35. Hou jy daarvan om fisiese hande-arbeid vir die 
kerk te doen? 

    

36. Bid jy graag en geniet dit?     

37. Geniet jy dit om tyd opsy te sit om nuwe 
bybelse waarhede te leer en ook andere daarin 
te onderrig? 

    

38. Het jy ’n slag met vreemdelinge om hull etuis te 
laat voel? 

    

39. Geniet jy dit om andere te lei, inspireer en 
motiveer om by die Here se werk betrokke te 
raak? 

    

40. Beleef jy dat God op ondenkbare wyses werk 
wanneer jy moeilike omstandighede die hoof 
moet bied? 

    

41. Is jy in staat om effektiewe en doeltreffende 
planne te beraam om ’n groep se mikpunte te 
verwesenlik? 

    

42. Kom jy dikwels in die posisie waar jy die 
evangelie met ongelowiges deel? 

    

43. Kom jy goed oor die weg met christene van 
verskillende rasse, tale of kulture? 

    

44. Beskik jy oor die vermoë om uit verskeie bybelse 
alternatiewe ’n opsie te kies wat gewoonlik 
werk? 

    

45. Geniet jy dit om roetine take, wat tot meer 
effektiewe bediening deur andere lei, te doen? 

    

46. Raak jy regtig opgewonde as iemand jou vra om 
finansieel te help met ‘n projek, en sien jy dit 
as ’n groot eer en voorreg? 

    

47. Kan jy akkuraat onderskei tussen wat goed en 
wat kwaad is? 

    

48. Geniet jy dit om verantwoordelikheid te neem 
vir die geestelike welstand van ‘n groep 
christene? 
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49. Bevind jy jouself waar jy andere aanspoor om 
bybelse oplossings te vind vir hulle aanvegting 
of lyding? 

    

50. Kom jy maklik daartoe om persoonlike 
Bybelstudie te doen? 

    

51. Sou jy graag op gereelde basis siek, bedgekluis-
terde of seer mense wil bedien? 

    

52. As iemand ‘n guns van jou vra, voel jy dankbaar 
dat hulle jou vra? 

    

53. Beleef jy deurlopend dat God jou gebede 
beantwoord? 

    

54. Was jy al effektief in die meedeling van bybelse 
waarhede aan andere sodat dit by hulle ‘n 
verandering teweeggebring het in kennis, 
gesindheid, waardes of gedrag? 

    

55. Ontvang jy gemaklik onverwagse gaste sonder 
om verskoning te maak oor hoe jou huis mag 
lyk? 

    

56. Het jy ander beïnvloed om ’n besondere taak of 
bybelse opdrag uit te voer? 

    

57. Het God vir jou of andere al wonderbaarlike 
werke in antwoord op jou gebede gedoen?  

    

58. Het jy die begeerte om bedieningsterreine en 
aktiwiteite te help organiseer?  

    

59. Verduidelik jy goed wat dit beteken dat Jesus 
Christus die Verlosser is en sien jy ’n positiewe 
reaksie by dié wat na jou luister?  

    

60. Sou jy dit geniet om in ’n vreemde land te woon 
– nie net te besoek nie?  

    

61. Beleef jy God besonderlik teenwoordig en in 
jouself vertroue wanneer daar belangrike 
besluite geneem moet word?  

    

62. Kyk jy gereeld uit vir maniere om leiers te help 
deur verantwoordelikhede wat jy of andere kan 
dra, oor te neem?  

    

63. Gee jy gereeld en opofferend vir die Here, 
wetende dat Hy in jou behoeftes sal voorsien?  
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64. Is jy altyd korrek met die persepsies wat jy oor 
mense se motiewe vorm?  

    

65. Geniet jy dit om oor ’n lang periode die sukses 
en mislukkings van dieslefde groep mense ter 
harte te neem? 

    

66. Put jy baie vreugde daaruit om mense met per-
soonlike probleme en beproewinge te bemoedig?  

    

67. Het jy ’n sterk begeerte om God se Woord te 
bestudeer?  

    

68. Het andere jou aangespoor tot ’n spesiale 
bediening aan siek en lydende mense?  

    

69. Is jy altyd op die uitkyk vir take wat gedoen en 
afgehandel moet word?  

    

70. Neem jy altyd gebedsversoeke baie ernstig op?      

71. Wanneer jy met ’n geestelike vraag 
gekonfronteer word, soek jy naarstiglik daarna 
om ‘n antwoord te vind en mee te deel? 

    

72. Geniet jy dit om jou huis oor verlengde tye vir 
mense in die Here se diens beskikbaar te stel? 

    

73. Volg andere jou omdat jy bekwaamheid toon 
met betrekking tot gemeentelike bediening?  

    

74. As alles donker lyk, sê en doen jy dinge wat wys 
dat jy geloof in God het? 

    

75. Is jy effektief daarmee om rigting te gee en vir 
andere besluite te help neem? 

    

76. Sou jy graag wou leer hoe om jou geloof meer 
effektief met ander te deel?   

    

77. Dink jy aan mense in ander kulture wat nog nie 
van Christus gehoor het nie? 

    

78. Hou jy daarvan om oplossings uit te werk vir 
ingewikkelde probleemkwessies? 

    

79. Sou jy gelukkig wees om vir iemand wat ’n 
Bybelklas onderrig ’n helper te wees? 

    

80. Soek jy na ekstra geleenthede om te gee sonder 
dat daar ’n versoek daarvoor uitgaan? 
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81. Kan jy deur ’n persoon se valsheid sien nog 
voordat dit vir andere duidelik word? 

    

82. Is dit belangrik vir jou om dié wat jy bedien en 
lei, intiem te ken en deur hulle geken te word? 

    

83. Was jy effektief daarin om hulp te verleen aan 
dié wat selfvoldaan is, en dié wat dwars neig te 
rig op die realiteite van die lewe? 

    

84. Herken mense dikwels jou vermoë om 
belangrike feite uit die Bybel te onderskei? 

    

85. Begeer jy om te werk met diegene wat fisiese of 
psigiese probleme het en hulle lyding te verlig? 

    

86. Kan jy ’n taak in die Here se werk identifiseer 
en die behoeftes daarby betrokke, hanteer? 

    

87. Is dit baie sinvol vir jou om vir en saam met 
ander christene te bid? 

    

88. Verlang jy om God se Woord gereeld te predik?     

89. Kan jy sonder veel moeite aan gaste ’n warm 
tuiste voorsien? 

    

90. Neem jy gewoonlik leiding in ’n groep as daar 
geen leierskap is nie? 

    

91. Glo jy die beloftes van God meer as wat jou 
christenvriende dit glo? 

    

92. Vind jy dit maklik om beplanning te doen?     

93. Deel jy graag met vreugde en op ’n sinvolle 
manier teenoor ongelowiges hoe Christus jou na 
Homself getrek het? 

    

94. Is daar by jou ’n sterk begeerte om te sien hoe 
mense uit ander kulture vir die Here gewen 
word, en sou jy graag daarmee wou help? 

    

95. Wanneer jy persone vir posisies aanbeveel, blyk 
dit dat hulle goeie nominasies is?  

    

96. Het ander mense in bedieninge jou al genader 
om hulle op een of ander wyse te help?  

    

97. Voel jy diep innerlik geroer om te gee, en gee jy 
wanneer jy met dringende finansiële behoeftes 
in God se werk gekonfronteer word?  
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98. Raak dit gou vir jou duidelik of ’n persoon groei 
of stagneer in sy/haar geestelike lewe?  

    

99. Is jy in staat om persone wat van die christen-
gemeenskap weggedwaal het, te herstel?  

    

100. Hou jy daarvan om weifelende, bekommerde en 
ontmoedigde mense met word te bemoedig?  

    

101. Kry jy gereeld uit jou eie bestudering van die 
Bybel nuwe feite en beginsels wat jy bemeester?  

    

102. Voel jy dat die Gemeente vir gebroke mense 
sorg moet dra, en wil jy graag daarmee help?  

    

103. Sou jy dit geniet as jy gevra word om spesiale 
take, wat niemand anders wil doen nie, by die 
kerk te verrig?  

    

104. Deel mense gereeld met jou gebedsversoeke 
omdat hulle weet jy sal daaroor bid? 

    

105. Het andere al ooit aan jou gesê dat jy op ’n 
gereelde basis behoort lering te gee?  

    

106. Geniet jy om vreemdelinge in jou huis te hê?      

107. Dink jy gewoonlik aan langtermyn doelwitte 
eerder as korttermyn doelwitte?  

    

108. Kry jy gereeld ’n grootse visualisering van die 
toekoms van God se werk - en sien dit dan ook 
inderdaad verwesenlik?  

    

109. Neem jy graag verantwoordelikheid vir die 
sukses of mislukking van ’n groep of organisasie?  

    

110. Het God jou gebruik om andere tot ’n bekerings-
besluit deur geloof in Christus, te bring?  

    

111. Maak jy maklik vriende met mense uit ander 
kulture?  

    

112. Is jy in staat om bepaalde behoeftes in die 
Liggaam waar te neem en bybelse waarheid toe 
te pas?  

    

113. Beleef jy groot bevrediging wanneer jy iemand 
anders help om suksesvol te weesl?  

    

114. Gee jy blymoedig en opofferend goed en geld vir 
die Here se werk? 
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115. Het jy korrek waargeneem dat ’n persoon onder 
die invloed van die bose is? 

    

116. Was jy effektief om aan christene in nood hulp 
te verleen deur hulle na toepaslike Skrifgedeel-
tes te verwys en saam met hulle te bid? 

    

117. Kom mense na jou toe om God se oplossing vir 
hulle probleme te kom vind? 

    

118. Beskik jy oor die vermoë om akkuraat nuwe 
waarhede vir jouself uit die Bybel te ontdek? 

    

119. Het jy geduld om met iemand wat fisies ly, tyd 
te spandeer, en nie net te wil wegkom so gou as 
wat jy kan nie? 
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ERVARINGSLEUTEL 
 

A       DIENS 

B       VOORBIDDING 

C       LERING/ONDERRIG 

D       GASVRYHEID 

E       LEIERSKAP 

F       GELOOF 

G       ADMINISTRASIE 

H       EVANGELISASIE 

I       APOSTOLAAT (SENDING) 

J       WYSHEID 

K       HULPVAARDIGHRID 

L       GEE/VRYGEWIGHEID 

M       ONDERSKEIDING 

N       HERDERSKAP 

O       BEMOEDIGING 

P       KENNIS 

Q       BARMHARTIGHEID 
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ANTWOORDBLAD 

Ry Antwoordwaardes Totaal Gawe 

A 
1 18 35 52 69 86 103   

B 2 19 36 53 70 87 104   

C 3 20 37 54 71 88 105   

D 4 21 38 55 72 89 106   

E 5 22 39 56 73 90 107   

F 6 23 40 57 74 91 108   

G 7 24 41 58 75 92 109   

H 8 25 42 59 76 93 110   

I 9 26 43 60 77 94 111   

J 10 27 44 61 78 95 112   

K 11 28 45 62 79 96 113   

L 12 29 46 63 80 97 114   

M 13 30 47 64 81 98 115   

N 14 31 48 65 82 99 116   

O 15 32 49 66 83 100 117   

P 16 33 50 67 84 101 118   

Q 17 34 51 68 85 102 119   

 

1) Vind die ooreenstemmende hoofletter in elke ry (A-Q) in die 
ERVARINGSLEUTEL op bladsy 24. 
 

2) Tel dan jou resultate op in elke ry van die ANTWOORDBLAD en skryf jou 3 
gawes met die hoogste tellings hier onder neer.  Dit sal ’n voorlopige 
aanduiding gee van wat jou gawe(s) mag wees. 

 

1) ______________________________________________ 

2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 
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GEESTELIKE GAWES ONTLEDING 

 

GAWES VERWYSING 

Gebruik hierdie inligting om jou geestelike gawes beter te verstaan.   

 

 

AANWYSINGS: 

 

1. Bepaal in die vorige bladsye jou topgawe en gaan soek dit dan op in die alfabetiese lys 

van gawes hier onder. 

 

2. Lees deur die inligting aangaande jou geestelike gawe en merk die blokkies by enige 

item onder Kenmerke, Karaktereienskappe of Waarskuwings wat jy veral sien as van 

toepassing op jou.  As jy begin opmerk dat die items nie besonder beskrywend van jou is 

nie, kyk dan na wat jy as jou tweede moontlike gawe geïdentifiseer het en sien of daar 

meer ooreenstemming met jou is. 

 

3. Die Skrifverwysings onderaan die bladsye verstrek meer Bybelse inligting oor die lys van 

gawes. 
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ADMINISTRASIE 

 

Letterlike betekenis: Om ’n skip te stuur 

 

Beskrywing: Die gawe van administrasie is die spesiale vermoë wat God aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus gee om om te verstaan wat die 

kort- en langtermyn doelwitte van ’n organisasie behoort te wees.  

Hiervolgens word dan doeltreffende planne beraam en uitgevoer om daardie 

doelwitte te verwesenlik. 

 

Kenmerke:  
 Ontwikkel strategieë of planne om spesifieke doelwitte te bereik 
 Staan bedieninge by om meer effektief en doeltreffend te raak 
 Skep orde uit organisatoriese chaos 
 Bestuur en koördineer ’n verskeidenheid verantwoordelikhede om ’n taak 

te verwesenlik 
 Organiseer mense, take en geleenthede 

 
      
Karaktereienskappe                                   Waarskuwing 
 

 Deeglik 
 Objektief 
 Verantwoordelik 
 Georganiseerd 
 Doelgerig 
 Effektief 
 Konsensieus 

 Moet bereid wees om hulle planne 
aan te pas sodat die leier se visie 
nie gedemp word nie 

 Kan moontlik mense slegs gebruik 
om doelwitte te bereik sonder om 
hulle persoonlike groei op die hart 
te dra 

 Mag moontlik so doelwitgedrewe 
wees dat hulle nie kan insien hoe 
God se doel vervul word nie 

 
 
Skrifverwysings: Handelinge 6:1-7; 1 Korintiërs 12:28; Eksodus 18:13-26 
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ONDERSKEIDING 

 

Letterlike betekenis: Om te skei of onderskei of onderskeid te tref 

 

Beskrywing: Die gawe van onderskeiding is die spesiale vermoë wat God gee aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus om met sekerheid te weet of 

bepaalde optrede wat beskou word as komende van God, inderdaad van God 

kom, en of dit menslik of satanies in oorsprong is. 

 

Kenmerke: 

 Onderskei waarheid van leuen, reg van verkeerd, suiwer en onsuiwer motiewe 

 Identifiseer misleiding in andere akkuraat en toepaslik  

 Onderskei of ‘n boodskap wat beweer word van God afkomstig is, inderdaad 

van Hom af kom 

 Herken inkonsekwentheid in onderrig, profetiese uitsprake, of Bybelverklaring 

 Waarneming van die teenwoordigheid van die bose 

 
 
Karaktereienskappe:  

          
 Wees versigtig: 
  

  Opmerksaam  
 Mag dit moeilik vind om hulle persepsies, 

insigte en gevoelens te deel 
  Insigryk           

  Sensitief   Kan moontlik ongenaakbaar oorkom wanneer 
mense gekonfronteer word in plaas van die 
waarheid in liefde te spreek 

  Intuïtief           

  Beslis   Moet daarop bedag wees om persepsies te 
bevestig voor daar gespreek word  

  Uitdagend   
  Eerlik   

 

 

Skrifverwysings: Handelinge 16:16-18; 1 Korintiërs 12:10; 1Johannes 4:1-6 
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BEMOEDIGING 

 

Letterlike betekenis: Om langsaan te kom staan of te troos, ondersteun 

 

Beskrywing: Die gawe van bemoediging is die spesiale vermoë wat God aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus gee om ander lede te bedien met 

woorde van troos, opbou, bemoediging en raad op so ’n manier dat hulle voel 

hulle word gehelp en genees. 

 

Kenmerke: 
 
 Kom nader aan een wat moedeloos is om hom/haar te versterk en te 

ondersteun 
 Spoor andere aan, versterk hulle en spreek hulle aan om met vertroue en hoop 

op die beloftes van God te bou 
 Oorreed andere om tot aksie oor te gaan deur Bybelse waarhede toe te pas 
 Motiveer andere tot groei 
 Beklemtoon vertroue op God se beloftes en dat Sy wil die beste is 

 
 
Karaktereienskappe               Wees versigtig 

 Positief 
 Motiverend 
 Uitdagend 
 Bevestigend/opbouend 
 Gerusstellend 
 Ondersteunend 
 Betroubaar 

 Kan soms oor-optimisties, simplisties of 
vleiend wees 

 Moet eers ander se situasie probeer verstaan 
en wat hulle behoeftes is 

 Mag soms verkies om slegs positiewe dinge 
aan ander mee te deel terwyl konfrontasie 
wat nodig is, vermy word 

 

Skrifverwysings: Handelinge 14:22; Romeine 12:8; 1 Timoteus 4:13; Hebreërs 

10:25 
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EVANGELISASIE 

 

Letterlike betekenis: Om goeie nuus te bring 

 

Beskrywing: Die gawe van evangelisasie is die spesiale vermoë wat God aan sekere 

lede van die Liggaam van Christus gee om die blye boodskap met ongelowiges 

te deel op so ’n manier dat mans en vroue dissipels van Christus en 

verantwoordelike lede van Sy Gemeente word. 

 

Kenmerke: 

 Kommunikeer die evangelie van Christus duidelik en met oortuiging 

 Soek geleenthede om met ongelowiges oor geestelike sake te praat 

 Nooi ongelowiges om tot geloof in Christus te kom en Sy toegewyde volgelinge 

te word 

 Pas hulle aanbieding van die evangelie aan om by die individu se behoeftes 

aan te sluit 

 Soek geleenthede om verhoudinge met ongelowiges te bou 

 
Karaktereienskappe:                                 Waarskuwing 

 Opreg/ernstig 
 Openhartig 
 Gerespekteerd 
 Invloedryk 
 Geestelik 
 Selfvertroue 
 Verbintenisgetrou 

 Moet onthou dat die werk van die 
Heilige Gees - nie skuldgevoelens 
nie - die beweegrede is vir iemand 
se geloofsbesluit vir Christus 

  Moet dit vermy om krities wees 
oor ander en onthou dat almal 
geroep word om te getuig, maar 
nie almal is evangeliste nie 

 Moet aandagtig na mense luister, 
want een benadering is nie 
noodwendig toepaslik vir almal nie  

 

Skrifverwysings: Handelinge 8:5, 6:26-40, 21:8; Efesiërs 4:11; 2Timoteus 4:5 
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GELOOF 

 

Letterlike betekenis: Om te vertrou, vertroue te hê, te glo  

 

Beskrywing: Die gawe van geloof is die spesiale vermoë wat God aan sekere lede 

van die Liggaam van Christus gee om met buitengewone geloofsvertroue die 

wil en doelwitte van God vir die toekomstige ontwikkeling van Sy werk te 

soek en te bevorder.  

 

Kenmerke: 

 Glo die beloftes van God en inspireer ander om dit ook te glo 

 Tree op met die onwrikbare geloofsvertroue dat geen struikelblok vir God te 

groot is nie 

 Openbaar ’n gesindheid van vertroue in God se wil en beloftes 

 Bevorder Christus se saak op aarde deur op te tree waar ander nie kans sien 

nie 

 Vra God wat nodig is en vertrou Hom vir Sy voorsiening 

 
 
Karaktereienskappe                Waarskuwing 

 Biddend 
 Optimisties 
 Vertrouend 
 Versekerd 
 Positief 
 Inspirerend 

 Hoopvol 
 

 Moet handel in lyn met hulle geloof 
 Moet onthou dat mense wat beredeneerd optree 

planmatig werk nie sonder meer ’n gebrek aan geloof 
het nie 

 Moet na die raad van wyse en Geesvervulde gelowiges 
luister 

 

 

Skrifverwysings: Handelinge 11:22-24, 27:21-25; 1 Korintiërs 12:9 
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GEE / VRYGEWIGHEID 

 

Letterlike betekenis: Om te gee, mededeelsaam te wees 

 

Beskrywing: Die gawe van vrygewigheid is die spesiale vermoë wat God aan sekere 

lede van die Liggaam van Christus gee om hulle materiële bronne mildelik tot 

beskikking van die werk van die Here te stel met blymoedigheid 

 

Kenmerke: 

 Bestuur hulle finansiële sake en beperk hulle leefstyl só dat hulle soveel van 

hulle bronne kan bydra as wat moontlik is 

 Ondersteun die bediening met finansiële opofferings ter uitbreiding van die 

koninkryk van God  

 Voorsien in tasbare behoeftes wat noodsaaklike geestelike groei bevorder 

 Voorsien mildelik en blymoedig bronne waarvoor hulle die Here vertrou 

 Beskik oor besondere vermoëns om geld te genereer sodat dit vir die werk van 

die Here aangewend kan word 

 

 

Karaktereienskappe:                                      Waarskuwing 

 Op Rentmeesterskap ingestel 
 Verantwoordelik 
 Vindingryk 
 Vrygewig 
 Vertrou op God 
 Gedissiplineerd 

 

 Moet hulle gawes na waarde ag en 
bewus bly dat om middele te gee 
inderdaad ’n geestelike bydrae 
aan die liggaam van Christus is 

 Moet onthou dat die Gemeente se 
agenda deur gemeenteleiers 
bepaal word, en nie deur die 
gawes van bydraers nie 

 Moet waak teen gierigheid 

 

Skrifverwysings: Romeine 12:8; 2 Korintiërs 6:8; Lukas 21:1-4 
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HULPVERLENING 

 

Letterlike betekenis: Om talente en vaardighede te gebruik om te help opbou 

 

Beskrywing: Die gawe van hulpverlening is die spesiale vermoë wat God aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus gee om in ander se lewens en 

bedieninge te belê deur hulle talente (bv. houtwerk, tuinbou of 

loodgieterswerk) prakties aan te wend om hulle take ligter te maak sodat 

hulle meer effektief hulle geestelike gawes kan beoefen. 

 

Kenmerke: 

 Werk met hout, materiaal, verf, metaal, glas en ander materiale 

 Vaardig in een of meer van die Kunste  

 Vervaardig middele vir die Uitvoerende Kunste en kan hierdeur die 

effektiwiteit van ander se bedieninge bevorder 

 Geniet dit om hand by te sit om behoeftes te help lenig 

 Ontwerp en bou apparate en middele vir gebruik in bedieninge 

 Vaardig in die gebruik van gereedskap 

  

Karaktereienskappe:                                    Waarskuwing 

 Kreatief 
 Bedrewe met ontwerp  
 Kunstig 
 Handig 
 Vindingryk 
 Prakties 
 Werk agter die skerms 

 Mag moontlik nie insien dat hulle 
gawe betekenisvol en opbouend vir 
die Liggaam is nie 

 Mag mense bloot gebruik om werk 
gedaan te kry, in plaas van te help 
met die groei van die helper 

 Moet onthou dat wat deur hulpver-
lening bereik word nie die 
eindproduk is nie, maar dikwels ‘n 
middel tot die doel  

 

Skrifverwysings: Romeine 16:1-2; 1Korintiërs 12:28; Eksodus 31:3, 35:31-35; 

Handelinge 9:36-39 
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GASVRYHEID 

 

Letterlike betekenis: Om vreemdes lief te hê 

 

Beskrywing: Die gawe van gasvryheid is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

lede van die Liggaam van Christus gee om met hartlikheid voedsel of verblyf 

te verskaf aan dié wat dit nodig het. 

 

Kenmerke: 

 Skep ’n omgewing waar ander gewaardeerd en versorg voel 

 Ontmoet nuwe mense en laat hulle tuis voel 

 Skep ’n veilige en gemaklike omgewing waar verhoudinge kan gedy 

 Bring graag mense bymekaar en bevorder so die vorming van betekenisvolle 

verhoudings  

 Stel mense op hulle gemak in onbekende omstandighede 

 
 
Karaktereienskappe:                Waarskuwing 

 Vriendelik 
 Minsaam 
 Uitnodigend 
 Vertrouend 
 Sorgsaam 
 Meelewend 
 Hartlik 
 

 Moet daarteen waak om die gawe slegs te 
sien as onthaal of vermaak 

 Moet onthou om God te vra wie Hy wil hê 
hulle moet bevriend en dien 

 Moet bedag wees daarop om nie spanning te 
skep vir ander lede van hulle huishouding 
deur mense verblyf aan te bied nie 

 

Skrifverwysings: Handelinge 16:15; Romeine 12:9-13; Hebreers 13:1-2; 1Petrus 4:9 
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VOORBIDDING 

 

Letterlike betekenis: Om namens iemand te pleit; om voorspraak te doen 

 

Beskrywing: Die gawe van voorbidding is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

 lede van die Liggaam van Christus gee om getrou en volhardend (sonder 

ophou)  voorbidding te doen vir ander. Hulle getuig gewoonlik ook van gereelde 

 spesifieke antwoorde op gebed. 

 

Kenmerke: 

 Voel genoodsaak om ernstig te bid vir iemand of vir ’n saak 

 Is bewus van geestelike stryd en bid daaroor 

 Is oortuig dat God gebede verhoor 

 Bid soos deur die Gees gelei, of hulle dit verstaan of nie 

 Bid vir beskerming teen die bose en dat die Here mense toerus om te dien  

 
 
Karaktereienskappe:   Waarskuwings 

 Doen voorspraak 
 Sorgsaam 
 Opreg 
 Vredemaker 
 Betroubaar 
 Dra geestelike 

laste 
 Geestelik 

sensitief 

 Vermy dit om te voel dat hulle gawe nie 
belangrik is nie, en doen voorbidding vir 
bedieninge binne die Liggaam van Christus  

 Vermy dit om gebed te gebruik as verskoning 
om eie verantwoordelikhede agterweë te 
laat 

 Vermy hoogmoed omdat hulle baie bid en 
geestelike intimiteit met God deur gebed 
beoefen  

 

Skrifverwysings: 1 Timoteus 2:1-2; Kolossense 1:9-12 
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KENNIS 

 

Letterlike betekenis: Om te weet, kennis te dra 

 

Beskrywing: Die gawe van kennis is die spesiale vermoë wat God aan sommige lede 

van die Liggaam van Christus gee om inligting en idees wat vir die groei en 

welwese van die Liggaam belangrik is, te ontdek, akkumuleer en verklaar. 

 

Kenmerke: 

 Ontvang waarhede wat hulle in staat stel om die Liggaam beter te dien 

 Ondersoek die Skrif om insig, begrip en waarheid te bekom 

 Het ’n buitengewone insig of begrip oor sake waarmee die gemeente gedien 

word 

 Organiseer inligting vir onderrig en praktiese gebruik 

 Verkry kennis wat nie deur natuurlike waarneming ontvang word nie 

 

Karaktereienskappe:             Waarskuwing 

 Weetgierig 
 Deelnemend 
 Oplettend 
 Insigryk 
 Nadenkend 
 Waarheidsgetrou 
 Geestelik sensitief 

 Moet waak teen hoogmoed 
 Moet onthou dat dit God se boodskap/insig 

is wanneer hulle ’n woord van kennis aan 
die gemeente oordra 

 Hou in gedagte dat “soos kennis toeneem, 
neem jou smart ook toe” (Prediker 1:18) 

 

Skrifverwysing: 1 Korintiërs 12:8 
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LEIERSKAP 

 

Letterlike betekenis: Om voor te gaan, leiding te neem 

 

Beskrywing: Die gawe van leierskap is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

lede van die Liggaam van Christus gee om doelwitte te stel in ooreenstemming 

met God se wil en dan hierdie doelwitte so te kommunikeer dat ander vrywillig 

in harmonie meewerk om die doelwitte tot eer van God te bereik.  

 

Kenmerke:  

 Gee koers aan die gemeente en sy bedieninge 

 Motiveer ander om hulle bes te doen 

 Bied visie vir almal wat saamwerk 

 Hou die waardes van die bediening vir almal voor 

 Neem verantwoordelikheid en stel doelwitte 

 

Karaktereienskappe:            Waarskuwing 

 Invloedryk 
 Ywerig 
 Visionêr 
 Betroubaar 
 Oorredend 
 Motiverend 
 Doelgerig 

 Moet besef dat geloofwaardigheid uit 
verhouding spruit en tyd neem, maar dat dit 
uiters belangrik is vir effektiewe leierskap. 

 Moet onthou dat dienaarleierskap die 
Bybelse model is – “die grootste onder julle 
moet almal se dienaar wees” 

 Leierskap as gawe is nie afhanklik van ’n 
spesifieke posisie nie 

 

Skrifverwysings: Handelinge 15: 7-12; Romeine 12:8; 1 Timoteus 5:17 
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BARMHARTIGHEID 

 

Letterlike betekenis: Om medelye te hê 

 

Beskrywing: Die gawe van barmhartigheid is die spesiale vermoë wat God aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus gee om met opregte empatie vir 

mense om te gee – beide christene en nie-christene wat belemmerende 

fisiese, verstandelike of emosionele omstandighede in die gesig staar.  Hulle 

doen dit deur blymoedige en praktiese weldade wat Christus se liefde 

demonstreer en lyding verlig. 

 

Kenmerke: 

 Fokus daarop om die oorsake van pyn of ongerief by mense te verlig 

 Gee aandag aan die behoeftes van die wat eensaam en vergete voel 

 Betoon liefde, genade, en menswaardigheid aan diegene wat in moeilikheid 

of krisis verkeer 

 Dien blymoedig onder moeilike en onooglike omstandighede 

 Fokus op individuele of sosiale kwessies waarmee mense worstel 

 

Karaktereienskappe:                 Waarskuwing 

 Empaties 
 Sorgsaam 
 Meelewend 
 Bedagsaam 
 Deernisvol 
 Sensitief 
 Dra ander se laste 

 Moet bedag wees daarop dat wanneer mense 
uit pyn gered word, God se werk in hulle 
lewens verhinder mag word 

 Moet waak daarteen om ongewaardeerd te 
voel, aangesien sommige mense wat gehelp 
word, nie altyd met waardering reageer nie 

 Moet waak daarteen om verdedigend of 
woedend te reageer ten opsigte van die 
oorsprong van mense se pyn, wat ookal die 
aard daarvan mag wees 

 

Skrifverwysings: Handelinge 16:33-34; Matteus 5:7; Romeine 12:8; Hebreërs 4:16 
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SENDELING (APOSTOLAAT) 

 

Letterlike betekenis: Om met ’n boodskap gestuur te word 

 

Beskrywing: Die apostolaatgawe is die spesiale vermoë wat God aan sommige lede 

van die Liggaam van Christus gee om die Goeie Nuus in ’n anderse kultuur te 

bedien deur gebruik te maak van al hulle gawes. 

 

Kenmerke:  
 Plant nuwe bedieninge of gemeentes 
 Kultureel sensitief en opmerksaam en pas maklik aan by anders 

omstandighede 
 Het ’n begeerte om onbereikte mense in ander gemeenskappe of lande te 

bedien 
 Aanvaar verantwoordelikheid om oorsig te neem oor bedieninge of groepe 

gemeentes 
 Openbaar gesag en visie ten opsigte van die missie van die kerk  

 

 

Karaktereienskappe:            Waarskuwing 

 Avontuurlustig 
 Entrepreneurskap 
 Volhardend 
 Aanpasbaar 
 Kultureel sensitief 
 Bereid tot Risiko 
 Doelwitgedrewe 

 Misbruik van gesag mag in die hand werk dat 
die Gees se werking in medewerkers geblus 
word  

 Het die gemeente/kerk se bevestiging en 
wegsending nodig 

 Kan veeleisend en pessimisties wees 

 

Skrifverwysings: Handelinge 8:4-5, 13:2-3, 22:21; 1 Korintiërs 9:19-23; Efesiërs 

3:7-8 
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DIENS 

 

Letterlike betekenis: Om ongemerk, onopsigtelik te doen wat nodig is 

 

Beskrywing: Die gawe van diensbaarhed is die spesiale vermoë wat God aan 

sommige lede van die Liggaam van Christus gee om heersende behoeftes raak 

te sien betreffende die werk van die koninkryk en deur gebruikmaking van 

beskikbare bronne die behoeftes aan te spreek en doelwitte te help bereik.  

 
 

Kenmerke: 

 Werk agter die skerms waar nodig om ander in hulle gawes en bedieninge te 

ondersteun 

 Kyk uit vir tasbare en praktiese take om te verrig, en doen dit met vreugde 

 Beleef dat God se wil gedoen word en Hy behae skep daarin wanneer 

alledaagse verantwoordelikhede nagekom word 

 Heg geestelike waarde aan praktiese diens 

 Vind vreugde daarin om ander se hande vry te maak deur dit te doen wat God 

hulle geroep het om te doen 

 

 

Karaktereienskappe:              Waarskuwing 

 Beskikbaar 
 Gewillig 
 Hulpvaardig 
 Betroubaar 
 Lojaal 
 Doen-wat-nodig-is 

ingesteldheid 

 Moet hulle gawe waardeer en onthou dat 
praktiese dade wel ‘n geestelike bydrae tot 
die Liggaam van Christus lewer 

 Mag dit moeilik vind om nee te sê 
 Moet sensitief wees vir leiers se prioriteite 

en nie hul eie agendas dryf nie 

 

Skrifverwysings: Romeine 12:7; Efesiërs 6:5-9 
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HERDERSKAP 

 

Letterlike betekenis: Om skape op te pas 

 

Beskrywing: Die gawe van herderskap is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

lede van die Liggaam van Christus gee om op lang termyn persoonlik 

verantwoordelikheid te aanvaar vir die geestelike welvaart van ’n groep 

gelowiges. 

 

Kenmerke: 

 Neem verantwoordelikheid om die persoon in geheel te versorg in sy 

lewenswandel met God 

 Verskaf koers en opsig aan ’n groep gelowiges 

 Wys deur hulle lewenswandel hoe ’n toegewyde volgeling van Jesus 

Christus behoort te leef 

 Vestig vertroue, lojaliteit en vrymoedigheid deur langtermyn verhoudinge 

te bou 

 Lei en beskerm dié vir wie hulle sorg dra 

 

Karaktereienskappe:             Waarskuwing 

 Invloedryk 
 Versorgend 
 Begeleidend 
 Maak dissipels 
 Beskermend 
 Ondersteunend 
 Verhoudingsgerig 

 Moet onthou dat God dié wat hulle 
opsieners-verantwoordelikhede verwaarloos, 
sal oordeel 

 Moet in gedagte hou dat die begeerte om 
ander te versorg en ondersteun dit moeilik 
kan maak om nee te sê 

 Moet besef dat sommige wat versorg word, 
sal uitgroei selfs bo hulle eie herderlike 
vermoëns en moet vrygestel word om dit te 
doen  

 

Skrifverwysings: Efesiërs 4:11; 1 Tessalonisense 5:12; 1 Timoteus 3:1-7 
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ONDERRIG/LERING 

 

Letterlike betekenis: Om te onderrig/leer 

 

Beskrywing: Die gawe van onderrig is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

lede van die Liggaam van Christus gee om kennis wat relevant is vir die 

welstand en bediening van die Liggaam en sy lede so oor te dra dat ander 

daaruit leer. 

 

Kenmerke:  

 Kommunikeer Bybelse waarhede wat lei tot meer gehoorsaamheid aan die 

Woord  

 Daag luisteraars op eenvoudige en praktiese wyse met die waarhede van 

die Skrif uit  

 Bedien die hele raad van God vir omvangryke lewensverandering 

 Skenk aandag aan detail en akkuraatheid 

 Berei deeglik voor met uitgebreide studie en nadenke 

 

Karaktereienskappe:            Waarskuwing 

 Gedissiplineerd 
 Insigryk 
 Leergierig 
 Gesaghebbend 
 Prakties 
 Analities 
 Welsprekend 

 Moet waak teen hoogmoed weens 
uitgebreide kennis en begrip van die Bybel 

 Kan moontlik te gedetailleerd wees wanneer 
hul onderrig en dan nie praktiese 
toepassings maak nie 

 Moet onthou dat geestelikheid nie gemeet 
word aan hoeveel iemand weet nie 

 

Skrifverwysings: Handelinge 13:1, 18:24-28; Romeine 12:7; 1 Korintiërs 12:28; 

Efesiërs 4:11 
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WYSHEID 

 

Letterlike betekenis: Om die waarheid prakties toe te pas 

 

Beskrywing: Die gawe van wysheid is die spesiale vermoë wat God aan sommige 

lede van die Liggaam van Christus gee om die leiding van die Heilige Gees so 

te onderskei dat insig verkry kan word oor hoe beskikbare kennis ten beste 

toegepas kan word om behoeftes in die Liggaam te lenig.  

 

Kenmerke: 

 Fokus op die onvoorsiene gevolge wanneer die volgende stappe geneem 

moet word 

 Verstaan intuïtief wat nodig is om aan die behoeftes van die Liggaam van 

Christus te voldoen 

 Voorsien Geesgeleide oplossings te midde van konflik en verwarring 

 Is sensitief vir die Heilige Gees se leiding in ’n bepaalde situasie 

 Pas geestelike waarhede toe op spesifieke, praktiese maniere 

 

Karaktereienskappe:   Waarskuwing 

 Verstandig 
 Insigryk 
 Prakties 
 Wys 
 Regverdig 
 Ervare 
 Gesonde verstand 

 Mag nalaat om die wysheid wat God gee mee 
te deel 

 Waak daarteen dat ander afhanklik raak van 
hulle en dat dit hulle vertroue op God 
verswak 

 Moet geduldig wees met ander wat nie die 
gawe het nie 

 

Skrifverwysings: Handelinge 6:3,10; 1 Korintiërs 12:8; Jakobus 1:5, 6; 2 Petrus 

3:15 
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Neem eers tyd om na te dink oor hoe jy die Heilige Gees se werking in jou lewe 

ervaar het met die aanwending van hierdie gawes in jou lewe.  Berei jou voor om 

met jou bedieningsmentor hieroor te gesels. 

 

 

 

 

Indien jy begeer om uit die Gemeente bevestiging te kry vir hierdie gawes in 

jou lewe wat deur die drie-dele-oefening bepaal is, moedig ons jou aan om 

iemand wat jou goed ken (‘n familielied indien moontlik) te vra om die 

“Geestelike Gawes Assesseringsvorm” in te vul. Dit is opsioneel maar baie 

waardevol. 

 

DIE DIENAARPROFIEL 

GEESTELIKE GAWES 

dui aan…  

WAT 

jy ten beste doen 

Dus jou  

VAARDIGHEID! 

PERSOONLIKE STYL 

dui aan… 

HOE 

jy ten beste dien 

Dus wat jou  

VRYMOEDIG! maak 

BEDIENINGSPASSIE 

dui aan… 

WAAR 

jy ten beste dien 

Dus wat jou  

MOTIVEER! 

 

Dis belangrik om te onthou… 

 Daar is nie regte of verkeerde gawes nie 
 Daar is nie regte of verkeerde style nie 
 Daar is nie regte of verkeerde passies nie 

 
Hulle is bloot verskillend! 

Jy kan inderwaarheid... 

 Enige Geestelike Gawe, met 
 Enige Persoonlike Styl, met 
 Enige Bedieningspassie hê 

 

Voltooi jou Dienaarprofiel op die volgende bladsy. 
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Persoonlike Styl:     ____________________________________   

 

Bedieningspassie:  ____________________________________ 

 

Passie Kategorie:    ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEESTELIKE GAWES: 

 

1. 

2. 

3. 

 
 
 
 
                                         
 

 

   

 

 

          Passion Category 
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Voorbeelde van Bedieningsmoontlikhede 

 

Situasie 1: DIESELFDE Gawe... VERSKILLENDE Passies 

 

 DARIUS WENDY 

Geestelike Gawes 1.  Lering/Onderrig 1.  Lering/Onderrig 

Persoonlike Styl Taak/Ongestruktureerd Mense/Gestruktureerd 

Bedieningspassie 

Onderlinge 

Gemeenskapsbedieninge/ 

Seniors 

Dissipelskapbedieninge/ 

Dissipelskap 

Moontlike terreine 

van Diensbaarheid 

 Skryf selfstudie 
opleidingsprogramme 

 Lei Bybelstudies by die 
aftreeoord 

 Lei ‘n kleingroep 
 mentorskap 
 lei nuwe lidmaatklas 

 

 

Situasie 2: DIESELFDE Passie... VERSKILLENDE Gawes 

 

 RIAN MELINDA 

Geestelike Gawes 1. Administrasie 
2. Hulpverlening 

1. Gee/Vrygewigheid 
2. Gasvryheid 

Persoonlike Styl  Mense/Gestruktureerd Taak/Ongestruktureerd 

Bedieningspassie 

Versorgingsbedieninge/Kinders 

met Moeilike 

Lewensomstandighede 

Versorgingsbedieninge/Kinders 

met Moeilike 

Lewensomstandighede 

Moontlike terreine 

van Diensbaarheid 

 Dienswerk in Kindergroep vir 
Gestremdes 

 Organiseer fondsinsamelings 
vir Spesiale Kindergroep 

 Dienswerk by die 
ontvangstafel van die 
Kindergroep vir Gestremdes 

 Voorsien self materiaal  

 

Indien jy nie huidig by ‘n bediening betrokke is nie, sal jou Bedieningsmentor jou 

graag help om ‘n moontlike bediening te identifiseer waarby jy kan betrokke raak.  

Hy/sy sal selfs verder gaan: Hy/sy sal ‘n gesprek reël waar julle saam kan gesels 
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met ’n bepaalde bedieningsleier oor maniere waarop jy by so ‘n bediening betrokke 

kan raak en waar jy sal inpas.   

 

 

Indien jy huidig by ‘n bediening betrokke is, sal dit waarde inhou om die evaluasie 

opname op die volgende bladsy te voltooi:   

“Dien jy NOU op die Regte Plek in Bediening?” 

 

Jou Bedieningsmentor sal dit graag met jou bespreek. 

 

 

 

Bedieningsopsies geïdentifiseer: 
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Jou Persoonlike Assessering: 

 

 Dien Jy NOU op die Regte Plek in Bediening? 
Indien jy nou diensbaar is by ’n bediening, kan jy in samewerking met jou 

bedieningsmentor hierdie assessering deurwerk om vir jou ‘n aanduiding te gee van die 

vlak van vervulling en of jy dit doen waarvoor God jou gemaak en toegerus het. 

Aanwysings: 

1. Lees die vrae op die volgende bladsy rakende elke aspek van jou huidige bediening 
2. Gebruik die responsblad om jou antwoorde op vrae gestel te omkring. 

3. Wanneer jy dit voltooi het, tel die vyf tellings op en skryf die total in die blokkie 
aan die einde van die opsommingsblad.   

4. Gebruik die opsomming op die bladsy om jou telling te evalueer. 

5. Jou Bediening behoort die natuurlike uitvloei te wees van wat God jou gemaak het 
 om te wees.  Antwoord die volgende vrae om te bepaal of jy op hierdie stadium op 
 die regte plek diensbaar is.  Teken jou syfers aan op die responskaart.  

Vrae: 

1. Vloei jou bediening natuurlik uit jou begaafdheid?  

 Beskik jy oor die geestelike gawes wat nodig is om die verantwoordelikhede 
van jou bediening te vervul? 

 Word jou gawes deur hierdie bedieningsverantwoordelikhede tot hulle volle 
potensiaal vervul? 
 

2. Kom jou passie tot uiting in hierdie bediening? 

 Watter behoefte is van die grootste belang vir jou? 

 Word hierdie behoefte van jou in die bediening enigsins vervul? 
 

3. Ervaar jy bedieningsbevestiging? 

 Dra jy vrug? 

 Sien jy resultate? 

 Word dié wat jy bedien bemoedig en aangespoor tot groei? 
 

4. Ontvang jy verhoudingsbevestiging? 

 Gee jou medewerkers in die bediening mondelings bevestiging vir jou 
insette? 

 En jou leiers? 

 Is daar ’n vreemde stilte van die kant van daardie mense oor jou dienswerk? 
 

5. Beleef jy in jouself persoonlike bevestiging? 

 Vind jy vervulling? 

 Is jou selfbeeld gesonder? 

 Voel jy beter oor jouself sedert jy in hierdie bediening begin werk het?   
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  RESPONSBLAD 

 

1. Geestelike Gawes 
 

Nee, glad nie           Ja, baie 

 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10                          

 

 

2. Bedieningspassie 
 

Nee, glad nie        Ja, baie 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

 

3. Bedieningsbevestiging  
 

Nee, glad nie        Ja, baie 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

 

4. Verhoudingsbevestiging 
 

Nee, glad nie        Ja, baie 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

5. Persoonlike Bevestiging 
 

Nee, glad nie        Ja, baie 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

            

            

            

             

Jou Totale Telling hier….   

En gaan dan na die volgende 

bladsy… 
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Indien jou Totale 

Telling die 

volgende is... 

Oorweeg dan die volgende moontlike interpretasies en 

voorgestelde aksie: 

 

45-50 
Jy is na alle waarskynlikheid by ‘n toepaslike bediening 

betrokke 

38-44 

Jy is waarskynlik in die regte bediening, maar het moontlik 

nodig om te groei of sekere geringe aanpassings te maak om jou 

effektiwiteit in dienswerk fyner in te stem 

30-37 

Sekere veranderinge blyk in jou bediening nodig te wees.  

Bepaal wat aan die gebeur is – of wat nie gebeur nie – en 

bespreek dit met jou bedieningsmentor met die oog op 

toepaslike veranderinge 

30 of minder 

Kry raad by jou bedieningsmentor rakende ’n bediening wat 

meer in lyn gaan wees met wat die Here se bedoeling vir jou is.  

Bespreek dit ook met leraars en ander leiers in 

gemeentebediening 
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Die taak voor hande…  

Soos reeds aan die begin van hierdie Doelgerigte Gesprekvoering genoem: 

 “Wanneer jou passies, persoonlike styl en geestelike gawes oplyn met 

bediening, sal dit jou in so ’n bediening die nodige energie, 

opgewondenheid en selfmotivering gee!”   

Jou primêre bediening behoort in te pas by jou passies, persoonlikheid en 

geestelike gawes.  Tog weet ons dat ’n groot stuk van ons lewensjare nie in die 

treffergleuf van ons potensiaal gespandeer word nie, maar veel meer om bloot te 

doen wat gedoen moet word.  Dis nie verkeerd nie. Daar is baie geringe - en tog 

uiters belangrike – take wat noodwendig in hierdie Gemeente elke dag voltooi 

moet word sodat ons effektief kan bedien.  Soms mag dit tee-skink wees in die 

hitte van die somer om na die erediens onderlinge verbondenheid te help moontlik 

maak.   

Bo en behalwe jou gefokusde bediening sal jy aan die liggaam van gelowiges 

waardevolle diens lewer as jy by hierdie take hulp verleen.   

Dankie & Volgende Stappe 
Met die voltooiing van hierdie werkboek het jy alreeds baie tyd en 

energie op waardevolle manier belê.  Baie dankie!   

Reël nou ’n opvolggesprek met jou Bedieningsmentor.  Gee 

geleentheid dat jou werkboek deurgelees kan word sodat daaruit meer 

oor jou geleer kan word en hoe om vir die Doelgerigte Gesprekvoering 

voorberei kan word.  Hierdie gesprek is weereens heel gemaklik en 

dien om jou beter by te staan om die toepaslike bedieningsgeleent-

hede saam met jou te ontdek.  Jou mentor is bewus daarvan dat jou 

beskikbare tyd vir bediening deur lewensmomstandighede of 

lewensseisoene beperk kan word, maar sal jou help om goeie 

verantwoordelike besluite te neem.   

Indien jy enige vrae of bekommernisse het en jy wil voor die beplande 

gesprek daaroor praat, maak gerus kontak met jou Bedieningsmentor.   

Aan die einde van julle gesprek sal jou mentor die behoefte bespreek 

om met ‘n potensiële bedieningsvennoot ‘n vergadering te skeduleer.   

 


