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WAGNER-HOUTS GAVENTEST 
Gegroet, broeders en zusters in de Heer! 
God heeft je als Christen bepaalde geestelijke gaven gegeven. Voor elke Christen is het ontdekken daarvan 
een opwindende ervaring. Deze Wagner-Houts test is ontwikkeld om je te helpen jouw geestelijke gaven te 
ontdekken en bevat daartoe 125 stellingen. De test is oorspronkelijk ontwikkeld door Dr. Richard F. Houts. Deze 
professor onderwees in 1976 aan het Noord-Amerikaanse Theologische Baptisten Seminarie. Vervolgens werd 
de test door C. Peter Wagner van het Fuller Instituut (Californie, USA) gewijzigd en opgenomen in zijn bekende 
boek "De geestelijke gaven voor de opbouw van de Gemeente". Dit boek is een bestseller op het gebied van 
geestelijke gaven en ook in Nederland verkrijgbaar (ISBN 90 6067 560 6). De test inventariseert 25 van de 27 
bestaande gaven; volgens Wagner blijkt het moeilijk te zijn om de gaven apostelschap en martelaarschap te 
testen die dan ook ontbreken in deze test. Door deze gaventest zijn wereldwijd honderdduizenden gelovigen 
gezegend. De voortdurende terugkoppeling van hen heeft het mogelijk gemaakt om deze test telkens te 
verfijnen tot het punt dat deze een tamelijk compleet beeld kan geven welke gaven God je in jouw groep van 
gelovigen heeft gegeven. 
Enige opmerkingen: 
• Je hebt wel de andere leden van het Lichaam van Christus nodig om te (be)dienen en de bevestiging te 

vinden wat jouw geestelijke gaven zijn. 
• Beschouw deze test niet als een eindresultaat maar als vertrekpunt voor de roeping die God voor jou heeft. 

De drie of vier gaven met de hoogst geëindigde scores kunnen mogelijk wel of juist helemaal niet jouw 
geestelijke gaven zijn. Maar je kunt er wel zeker van zijn, dat zij belangrijke aanknopingspunten zijn die je in 
gebed kunt voorleggen aan God en uitproberen of ze daadwerkelijk van toepassing zijn in jouw leven. 

• Nog belangrijker is dat deze test je attendeert op de onbeschrijflijk grote potentie, zegen en kracht van de 
Heilige Geest, waardoor je opnieuw gaat bidden en zoeken naar Zijn vervulling en bediening.   

• Deze geestelijke gaventest is een onderdeel van de cursus  301 WIJ BOUWEN MENSEN. Aan de hand van 
het daarin opgestelde profiel van jouw karakter, natuurlijke talenten, geestelijke gaven, ervaringen, etc. 
wordt je uitgenodigd om met de leiding van je Gemeente te evalueren waar je mogelijk in de Gemeentelijke 
bediening geplaatst kunt worden om anderen tot zegen te zijn. 

 
 
ALGEMENE INSTRUCTIES INSTRUKTIES VOORDAT JE BEGINT 
 
Deze test bestaat uit vijf stappen: 
1. Neem de 125 gegeven stellingen op de pagina's 3 – 7 door. Bij elke stelling geef je aan tot op welke hoogte 

deze stelling betrekking heeft op jouw leven en in welke mate door een antwoord te kiezen uit: VEEL-, 
REDELIJKE-, WEINIG- of HELEMAAL GEEN HERKENNING door de respectievelijke waarden 3, 2, 1 of 0 
toe te kennen. Vul dat betreffende getal in onder WAARDE. 

2. Wanneer je klaar bent met het beantwoorden van de stellingen, breng dan de punten per vraag over naar 
de betreffende kolommen in het GAVEN OVERZICHT op pagina 8. 

3. Bekijk aan de hand van de scores die je hebt ingevuld welke geestelijke gaven het meest bij jou voorkomen 
en vul die in op pagina 9. 

4. Evalueer waar jouw geestelijke gaven zouden kunnen liggen. Doe dit onder meer door de praktische 
uitwerking van jouw gaven in het Lichaam van Christus te onderzoeken. 

5. Noteer de ontdekte geestelijke gaven op bladzijde 39 van jouw 301 boek “MIJN BEDIENINGSPROFIEL”. 
Breng vervolgens de informatie van bladzijde 39 en 40 over naar de laatste twee bladzijden van deze test 
en maak een afspraak met de leiding van de Gemeente om het een en ander te evalueren.  
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STAP-1 HET ONDERZOEKEN EN BEOORDELEN VAN DE STELLINGEN   
 
Deze geestelijke gaventest bestaat uit 125 stellingen. Sommige stellingen reflecteren ervaringen uit het 
verleden of verlangens, en andere stellingen geven bepaalde geloofsovertuigingen weer.       
Gebruik de hieronder weergegeven puntentelling: 
 
WAARDE KENMERK            SAMENGEVAT 

3  Beschrijft mij heel erg goed en is erg kenmerkend voor mij.  VEEL herkenning 
2  Beschrijft mij over het algemeen redelijk goed.    REDELIJKE herkenning 
1  Af en toe kenmerkend voor mij.        WEINIG herkenning 
0  Past totaal niet bij mij, helemaal niet kenmerkend voor mij.  Helemaal GEEN herkenning 

 
Probeer in de rechterkolom (met het kopje "waarde") om elke stelling een cijfer te geven, die het beste bij jou 
past en jou het beste beschrijft. Spendeer niet al te veel tijd met het beantwoorden van een stelling. Vaak is het 
zo dat het eerste antwoord wat in je opkomt ook het juiste antwoord. Hier gelden geen foute antwoorden. Die 
bestaan in deze test niet, want het is geen examen. 
Het is de bedoeling dat je elke stelling beantwoord en punten toekent; sla dus geen stelling over. 
 
WAARSCHUWING 
Let er op dat hier niet gaat om wat je graag verlangt of hoopt voor de toekomst. Wees eerlijk en baseer je 
waardering alleen op jouw opgedane ervaringen. Als je een nog jonge Christen bent en nog niet zo lang op 
weg, let dan op dat de resultaten zorgvuldig geïnterpreteerd worden! 
                       0, 1, 2 of 3 
STELLINGEN                         NR.   WAARDE 
Ik heb een verlangen om boodschappen uit te spreken die direct van God komen en die 
opbouwend of vermanend zijn, die aansporen of anderen vertroosten. 

1.  

Ik vond het fijn om voor een langere periode met een bepaalde groep mensen op te trekken, 
waarmee ik vreugde en verdriet deelde. 

2.  

Mensen hebben mij verteld dat ik hen geholpen heb door bepaalde bijbelse waarheden op 
een betekenisvolle manier aan hen uit te leggen. 

3.  

Ik heb geestelijke waarheden effectief toegepast op situaties in mijn eigen leven. 
 

4.  

Anderen hebben mij verteld dat ik geholpen heb om belangrijke en waardevolle feiten te 
onderscheiden en te zien in de bijbel. 

5.  

Ik heb hen die wankelden, ontmoedigd en/of bedrukt waren met mijn woorden kunnen 
bemoedigen. 

6.  

Het is anderen in de Gemeente opgevallen dat ik in staat was om onechtheid en 
gemaaktheid te doorzien, voordat dit zichtbaar was voor andere mensen. 

7.  

Ik vind dat ik goed met geld kan opgaan waardoor ik royaal aan het werk van de Heer kan 
geven. 

8.  

Ik heb Christelijke leiders geassisteerd om hun werk te verlichten, zodat zij hun essentiële 
werk zo goed mogelijk kunnen verrichten. 

9.  

Ik heb een verlangen om met mensen te werken die geestelijke of lichamelijke problemen 
hebben waardoor hun pijn verminderd wordt. 

10.  

Ik voel mij op mijn gemak bij andere bevolkingsgroepen en minderheden en zij lijken mij ook 
te accepteren. 

11.  

Ik heb anderen begeleid in hun beslissing om Jezus Christus aan te nemen als hun 
persoonlijke Verlosser. 

12.  

Mijn huis staat altijd open voor mensen die op doorreis zijn en een verblijfplaats nodig 
hebben. 

13.  

In een groep ben ik vaak degene waarvan men visie en richting verwacht als dat nodig mocht 
blijken. 

14.  
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Wanneer ik spreek tot mensen bemerk ik dat ze naar mij luisteren en instemmen met wat ik 
zeg. 

15.  

Als er in mijn groep niemand is die kan organiseren, dan ben vaak geneigd dit op me te 
nemen en zo de behoefte in te vullen. 

16.  

Anderen kunnen getuigen dat mijn gebeden tot zichtbare wonderen hebben geleid. 17.  

Ik ben gebruikt in het onmiddellijk genezen van ziekte(n) in de naam van de Heer. 18.  

Ik heb gesproken in nieuwe tongen. 19.  

Soms krijg ik het idee dat ik weet wat God wil zeggen als iemand in nieuwe tongen spreekt. 20.  

Ik zou veel comfortabeler kunnen leven, maar ik kies er voor dit niet te doen om mij te 
vereenzelvigen met de armen. 

21.  

Ik ben vrijgezel en vind dat fijn. 22.  

Ik bid minstens één uur per dag. 23.  

Ik heb in de naam van Jezus tot boze geesten gesproken en zij hebben mij gehoorzaamd en 
zich onderworpen. 

24.  

Ik vind het fijn om opgeroepen te worden om speciaal werk te doen voor de Gemeente. 25.  

Als door God opgedragen, heb ik specifieke dingen mogen onthullen die in de toekomst gaan 
gebeuren. 

26.  

Ik vond het fijn om de verantwoording op me te nemen voor het geestelijke welzijn van een 
specifieke groep Christenen. 

27.  

Ik kan het Nieuwe Testament goed en duidelijk aan anderen uitleggen als het gaat om de 
gezondheid en de bediening van het Lichaam van Christus. 

28.  

Ik kan intuïtief en vrij snel met oplossingen komen voor redelijke gecompliceerde problemen.  
 

29.  

Ik heb inzichten ontvangen in geestelijke waarheden, waarvan sommige mensen getuigd 
hebben dat het hen dichter tot God heeft geleid. 

30.  

Waar nodig kan ik mensen op een effectieve wijze motiveren om betrokken te raken bij de 
bediening.  

31.  

Van tijd tot tijd kan ik de Geest van God waarnemen in bepaalde mensen. 32.  

Mijn administratie laat zien dat ik aanzienlijk meer aan de Heer geef dan een tiende van mijn 
inkomsten. 

33.  

Andere mensen hebben mij verteld, dat ik hen geholpen heb om doeltreffender te worden in 
hun bediening(en). 

34.  

Ik heb anderen verzorgd en bijgestaan toen zij in materiële en/of psychische nood zaten. 35.  

Ik ervaar dat ik een andere taal machtig kan worden en kan leren, om dienstbaar te zijn voor 
hen die uit een andere cultuur of bevolkingsgroep afkomstig zijn. 

36.  

Ik heb op een blijde en betekenisvolle manier aan niet-gelovigen verteld, hoe ik Jezus 
Christus heb leren kennen en daarmee mensen gezegend. 

37.  

Ik vind het heerlijk om verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van liefdemaaltijden of 
andere samenkomsten in de Gemeente. 

38.  

Ik heb op God vertrouwd en in Hem geloofd voor het onmogelijke en heb dit zeer concreet 
zien gebeuren. 

39.  

Andere Christenen vertrouwen op mijn leiderschap, omdat zij in mij geloven. 40.  

Ik vind het fijn om tot in de kleinste puntjes ideeën, mensen, taken en tijd te plannen en 
organiseren om zo op een effectieve wijze samen Gods Koninkrijk te bevorderen. 

41.  

God heeft mij persoonlijk gebruikt en door mij heen gewerkt om mij bovennatuurlijke tekenen 
en wonderen te laten verrichten. 

42.  
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Ik vind het fijn om voor zieke mensen te bidden, omdat ik weet dat velen van hen genezing 
zullen ontvangen. 

43  

Ik heb een woord van de Heer ontvangen en doorgegeven in een taal die ik nog nooit eerder 
had geleerd of gesproken. 

44.  

Ik heb tongentaal vertaald met als resultaat dat het Lichaam van Christus opgebouwd, 
vermaant, bemoedigd en vertroost werd. 

45.  

Het is voor mij een opwindende uitdaging om eenvoudig en sober te leven. 46.  

Anderen hebben aan mij gemerkt dat ik genoegen neem met mijn vrijgezellenbestaan en dat 
het mij niets uitmaakt dat ik niet zal trouwen. 

47.  

Wanneer er iemand een gebedsverzoek heeft voor een bepaalde nood, dan bid ik er 
minstens een paar dagen achtereen voor. 

48.  

Ik heb wel eens een demon met harde stem horen spreken. 49.  

Ik heb geen speciale vaardigheden, maar ik doe gewoon wat nodig is in de Gemeente. 50.  

Mensen hebben mij verteld dat ik van pas komende en urgente boodschappen heb 
uitgesproken die rechtstreeks van de Heer afkomstig kwamen. 

51.  

Ik ben niet bang om geestelijke begeleiding en richting te geven binnen of aan een groep 
Christenen. 

52.  

Ik kan behoorlijk veel tijd besteden aan het leren en ontdekken van bijbelse waarheden om 
ze vervolgens met aan anderen te vertellen. 

53.  

Wanneer iemand een probleem heeft, ben ik meestal in staat om een dergelijk persoon te 
leiden tot de best voor de hand liggende bijbelse oplossing. 

54.  

Door studie en/of ervaring heb ik belangrijke strategieën of krijgstactieken ontdekt en geleerd, 
die God lijkt te gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

55.  

Mensen komen met hun nood en lijden bij mij en hebben mij ook verteld dat ze daarna zijn 
geholpen, bevrijd en genezen. 

56.  

Ik kan met redelijke zekerheid vaststellen of iemand gekweld wordt door een boze geest. 57.  

Wanneer ik door een oproep diep aangeraakt wordt om aan Gods werk te geven, vind ik 
meestal de financiële middelen om dat te doen. 

58.  

Ik vind het fijn om routineklusjes en karweitjes te doen en daarmee de bediening van anderen 
te vergemakkelijken. 

59.  

Ik vind het fijn om ziekenhuizen en/of bejaardenhuizen te bezoeken en weet dat ik in die 
bediening op mijn plek ben. 

60.  

Mensen van een ander ras of uit een andere cultuur voelen zich tot mij aangetrokken en ik 
kan goed met hen opschieten.  

61.  

Mensen die geen Christen zijn hebben mij laten weten dat zij zich op hun gemak bij mij 
voelen en dat ik een positieve invloed heb op de ontwikkeling van hun geloof in Christus. 

62.  

Wanneer mensen bij ons thuis komen geven zij aan dat zij zich bij ons welkom en “thuis 
voelen”. 

63.  

Anderen hebben me verteld dat ik het geloof heb om dingen en te doen en bereiken die 
eigenlijk onmogelijk en niet te verwezenlijken waren. 

64.  

Wanneer ik doelen vaststel, schijnen anderen deze bereidwillig te accepteren. 65.  

Ik heb effectieve en efficiënte plannen kunnen maken om de doelstellingen van een groep te 
kunnen realiseren. 

66.  

Het lijkt erop dat God regelmatig onmogelijke en wonderbaarlijke dingen door mijn leven 
heen doet.  

67.  

Anderen hebben mij verteld dat God hen genezen heeft van emotionele problemen terwijl ik 
hen bediende. 

68.  

Ik kan tot God spreken in een taal die ik nooit geleerd heb. 69.  

Ik heb gebeden dat ik mag vertolken wanneer iemand in tongentaal begint te spreken. 70.  
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Ik ben niet arm, maar ik kan mij heel goed identificeren met arme mensen. 71.  

Ik ben blij dat ik meer tijd heb om te Heer te dienen, omdat ik vrijgezel ben. 72.  

Voorbede is een van mijn favoriete bezigheden waarvoor ik dan ook tijd vrij maak. 73.  

Anderen vragen mij om hulp wanneer zij het vermoeden hebben dat iemand die zij kennen 
bezet is door demonen. 

74.  

Anderen hebben opgemerkt dat ik het blijkbaar fijn vind om routineklusjes uit te voeren en dat 
ook nog goed doe. 

75.  

Ik ervaar soms heel sterk wat God wil zeggen tegen mensen die in een bepaalde situatie 
verkeren. 

76.  

Ik heb andere gelovigen kunnen helpen bij het vinden van de juiste bijbelgedeelten die 
betrekking hadden op hun problemen en vervolgens voor hen te bidden. 

77.  

Ik heb gemerkt dat ik bijbelse waarheden kan delen met anderen met als gevolg dat het een 
verandering heeft gebracht in hun kennis, houding, waarden of gedrag. 

78.  

Sommigen mensen geven aan dat ik hen bijbelse waarheid heb aangereikt om hen in een 
specifieke nood te helpen.  

79.  

Ik studeer en lees vrij veel om nieuwe bijbelse waarheden te leren. 80.  

Ik heb het verlangen om op een doeltreffende wijze ontregelde of verslaafde mensen te 
adviseren en helpen. 

81.  

Ik kan herkennen en doorzien of iemands lering van God is, van Satan of van menselijke 
aard. 

82.  

Ik ben er zo zeker van dat God in mijn noden zal voorzien, dat ik opofferend aan Hem blijf 
geven. 

83.  

Ik vind het fijn om achter de schermen te werken en zodoende anderen onopgemerkt te 
helpen. 

84.  

Mensen doen een beroep op mij om anderen te helpen die minder fortuinlijk zijn en het 
moeilijk hebben. 

85.  

Ik ben bereid om afstand te doen van mijn comfortabele omgeving als mij dat de mogelijkheid 
zou geven om aan meer mensen de blijde boodschap van Christus bekend te maken. 

86.  

Ik erger mij eraan als andere christenen hun geloof niet delen met mensen die de Heer niet 
kennen, terwijl ik het wel doe. 

87.  

Anderen hebben mij laten weten dat ik een erg gastvrij persoon ben. 88.  

Er zijn momenten geweest waarin ik heel zeker wist wat Gods specifieke bedoeling was voor 
de toekomstige groei van Zijn werk, zelfs wanneer anderen daar onzeker over waren. 

89.  

Wanneer ik aan een groepsactiviteit deelneem, lijkt het erop dat anderen zich terugtrekken en 
vervolgens van mij verwachten dat ik de leiding neem. 

90.  

Ik ben in staat om aanwijzingen en richting aan anderen te geven en hoef geen overreding of 
druk te gebruiken om deze mensen hun taak te laten voltooien. 

91.  

Men heeft tegen mij gezegd dat ik een instrument van God ben geweest, dat bovennatuurlijke 
veranderingen heeft gebracht in levens of omstandigheden. 

92.  

Ik heb voor anderen gebeden en er was inderdaad sprake van lichamelijke genezing. 93.  

Wanneer ik in het openbaar een boodschap spreek in tongentaal, verwacht ik dat het vertaald 
gaat worden. 

94.  

Ik heb tongentaal vertaald op een manier waardoor blijkbaar anderen gezegend zijn. 95.  

Anderen zeggen dat ik in materieel opzicht veel opgeef om in de bediening te kunnen 
functioneren. 

96.  

Ik ben vrijgezel en heb weinig moeite om mijn seksuele verlangens in bedwang te houden. 97.  

Anderen hebben getuigd dat mijn gebeden voor hen op zichtbare wijze zijn verhoord. 98.  
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Anderen zijn onmiddellijk bevrijd van demonische onderdrukking nadat ik voor hen gebeden 
had. 

99.  

Ik geef de voorkeur om actief bezig te zijn en om dingen te ondernemen in plaats van te 
zitten, te praten, te lezen of te luisteren naar een spreker. 

100.  

Soms ervaar ik op een bepaald moment precies wat God van mij wil in de uitoefening van de 
bediening. 

101.  

Mensen hebben mij verteld dat ik hen geholpen heb om terug te kunnen keren naar en voor 
herstel binnen de christelijke gemeenschap. 

102.  

Het bestuderen van de bijbel en het met anderen delen van mijn inzichten geeft mij grote 
voldoening. 

103.  

Toen er belangrijke besluiten genomen moesten worden, heb ik een bijzonder krachtige 
aanwezigheid van God ervaren en werd persoonlijk door Hem gesterkt. 

104.  

Ik heb de bekwaamheid om nieuwe waarheden voor mijzelf te ontdekken door erover te lezen 
en situaties van nabij te observeren. 

105.  

Ik heb anderen gestimuleerd om een bijbelse oplossing te zoeken voor hun problemen of hun 
lijden. 

106.  

Ik kan waarnemen wanneer iemand in alle echtheid in tongen spreekt. 107.  

Ik ben gewillig geweest om volgens een lagere levensstandaard te leven om daarmee het 
werk van Gods te kunnen helpen. 

108.  

Als ik iets doe voor Gods Koninkrijk vind ik het totaal onbelangrijk wie daarvoor de verdienste 
of eer krijgt. 

109.  

Ik zou het fijn vinden om met mensen om te gaan die eenzaam of in zichzelf gekeerd zijn of 
in de gevangenis zitten. 

110.  

Ik heb een overheersend groot verlangen om mensen uit andere landen voor de Heer 
gewonnen te zien worden. 

111.  

Ik voel mij aangetrokken tot ongelovigen vanwege mijn verlangen om hen voor Christus te 
winnen. 

112.  

Ik heb het verlangen om mijn huis beschikbaar te stellen voor hen die in de dienst van de 
Heer staan zodat ze er naar behoefte gebruik van kunnen maken. 

113.  

Anderen hebben mij verteld dat ik iemand ben met een ongewone visie en ik ben het met hen 
eens. 

114.  

Dingen lijken gladjes en gemakkelijk te verlopen wanneer ik de leiding of verantwoordelijk-
heid draag. 

115.  

Ik heb er van genoten om de verantwoording te dragen voor het slagen van een bepaalde 
taak binnen mijn Gemeente. 

116.  

Ik heb in de naam van de Heer blinden het gezicht weer terug gegeven. 117.  

Wanneer ik voor een zieke bid, ervaar ik of diegene voor wie ik bid, een bijzondere warmte of 
tinteling in het lichaam. 

118.  

Wanneer ik in tongen spreek geloof ik dat dit het Lichaam van Christus opbouwt. 119.  

Ik heb tongentaal op een zodanige wijze vertolkt dat de boodschap duidelijk aantoonbaar 
rechtstreeks van God kwam. 

120.  

De arme mensen accepteren mij omdat ik er voor kies op hun niveau te leven. 121.  

Ik herken duidelijk het verlangen wat Paulus voor anderen had, om net als hij vrijgezel te 
blijven voor de bediening van Gods Koninkrijk. 

122.  

Wanneer ik bid spreekt God regelmatig tot mij en herken ik Zijn stem. 123.  

Ik werp demonen uit in de naam van Jezus. 124.  

Ik bied spontaan mijn hulp aan als mij gevraagd wordt om een taak te doen die eigenlijk heel 
onbelangrijk is. 

125.  
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STAP 3 – VUL DE SAMENVATTING IN VAN DE WAGNER-HOUTS TEST 
 
Zoek per stelling het getal op (0 tot 3) op wat u als reactie hebt ingevuld in STAP-1 en breng dat over naar de 
onderstaande kolommen in van het overzicht.  
Tel vervolgens de vijf getallen op die u per rij geregistreerd hebt en plaats de som in de "TOTAAL" kolom. 
 

WAARDE VAN DE ANTWOORDEN TOTAAL RIJ Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 1-5 
GEESTELIJKE GAVE (zie 
het 301 boek blz. 44-48) 

A 1= 26= 51= 76= 101=  Profeteren 

B 2= 27= 52= 77= 102=  Herder 

C 3= 28= 53= 78= 103=  Leraar 

D 4= 29= 54= 79= 104=  Wijsheid 

E 5= 30= 55= 80= 105=  Kennis 

F 6= 31= 56= 81= 106=  Vermanen 

G 7= 32= 57= 82= 107=  Onderscheiding van geesten

H 8= 33= 58= 83= 108=  Geven 

I 9= 34= 59= 84= 109=  Behulpzaamheid 

J 10= 35= 60= 85= 110=  Barmhartigheid 

K 11= 36= 61= 86= 111=  Zendeling 

L 12= 37= 62= 87= 112=  Evangelist 

M 13= 38= 63= 88= 113=  Gastvrijheid 

N 14= 39= 64= 89= 114=  Geloof 

O 15= 40= 65= 90= 115=  Leiderschap 

P 16= 41= 66= 91= 116=  Beheren en/of organiseren 

Q 17= 42= 67= 92= 117=  Wonderen 

R 18= 43= 68= 93= 118=  Genezing 

S 19= 44= 69= 94= 119=  Tongentaal 

T 20= 45= 70= 95= 120=  Vertolking 

U 21= 46= 71= 96= 121=  Vrijwillige armoede 

V 22= 47= 72= 97= 122=  Ongehuwd zijn 

W 23= 48= 73= 98= 123=  Voorbede 

X 24= 49= 74= 99= 124=  Bevrijdingsbediening 

Y 25= 50= 75= 100= 125=  Dienstbaarheid 
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MIJN BEDIENINGSPROFIEL NAAM:                                                                  DATUM :                           
STAP 3 - BEKIJK OPNIEUW DE DEFINITIES VAN GAVEN 
 
Lees opnieuw de beschrijvingen van de diverse gaven in uw 301-WIJ BOUWEN MENSEN werkboek en 
onderzoek in uw bijbel de genoemde teksten over geestelijke gaven.  
 
 
STAP 4 - GAVEN EN BEDIENINGEN 
 
Bekijk de resultaten van het Wagner-Houts overzicht op pagina 8 en noteer de drie gaven met het hoogste 
puntental in volgorde van belang. Dit zijn de drie PRIMAIRE GEESTELIJKE GAVEN volgens deze gaventest. 
 
  1. 

  2. 
  3. 
 
Noteer nu ook de drie daar opvolgende gaven; die worden de SECONDAIRE GEESTELIJKE GAVEN genoemd.  
 
  4. 
  5. 
  6. 
 
Deze uitkomst geeft een overzicht van de geestelijke gaven die waarschijnlijk in je leven aanwezig zijn. Breng 
nu de uitkomst van jouw primaire gaven over naar bladzijde 39 van het WIJ BOUWEN MENSEN 301 boek. 
Zoals met vele andere dingen het geval is, zullen mensen die jou goed kennen in de Gemeente kunnen 
bevestigen dat dit jouw gaven zijn en typerend voor jou. Zoek dit uit en noteer het commentaar. Waarschijnlijk 
zal de voorganger en oudsten in de Gemeente deze gaven ook herkennen. Maak daarom een afspraak met 
hen en neem dit ingevulde formulier mee. Zie daarvoor bladzijde 39 en 40 van het 301 BEDIENINGSPROFIEL. 
 
1. Welke levenservaringen beïnvloeden jou tijdens je zoektocht naar je specifieke bediening? (zie het 301 

boek op pagina 12) 
 

a.  
b.  
c.  

 
2. Welke ervaringen in je huidige bediening - of je bedieningen uit het verleden - kunnen van invloed zijn bij 

het zoeken naar je toekomstige bediening? Schrijf ze op en kruis aan wat ze, denk je, opgeleverd hebben.   
a. Bediening: 

1 2 3 4 5 6        
Weinig vrucht     Veel vrucht 

b. Bediening: 
1 2 3 4 5 6        

Weinig vrucht     Veel vrucht 
c. Bediening: 

1 2 3 4 5 6        
Weinig vrucht     Veel vrucht 
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3. Maak een lijstje van je drie sterkste passies en interesses. Zie pagina 17 van het 301 boek.  
 

  1. 
  2. 
  3. 
 
4. Schets je persoonlijkheid in niet meer dan 25 woorden. Zie pagina 26 van het 301 boek. 
 
 
 
 
 
5. Maak een lijstje van drie specifieke natuurlijke talenten die je hebt. Zie pagina 28 van het 301 boek. 

 
  1. 
  2. 
  3. 
 
6. Maak een lijstje van drie vakkundigheden die je gedurende je leven hebt aangeleerd. Zie pagina 29. 
 
  1. 
  2. 
  3. 
 
7. Noem nu ook de drie belangrijkste geestelijke gaven die je dacht te hebben ontdekt tijdens de cursus van 

301; zie daarvoor pagina 34 van het 301 boek. Noteer de overeenkomsten en verschillen. 
 
  1. 
  2. 
  3. 
 
 
8. Welke bediening zou je kunnen / willen vervullen? (Lees ook de NLEG-Bedienings Omschrijvingen op de 

website, maar mogelijk zijn er nog andere bedieningen die je belangstelling hebben). 
 
 
 
 
 
9. Wat is – denk je – de roeping die God voor je vandaag heeft maar ook in de toekomst? 
 
 
 
 
 
LET OP Je toekomstige bediening kan een verdieping zijn van je huidige bediening. Het is belangrijk dat je 
vandaag getrouw en met een gewillig hart dient met een gezonde balans tussen geloof en realiteit (Col 3:17). 


