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 Stelling Dikwels Soms Min Nooit 

1. Ek put genot daaruit om die verantwoordelikhede wat met Christenskap 
gepaard gaan, te verrig. 

    

2. Deur my woorde kan ek ‘n wankelmoedige, mismoedige of bekommerde 
persoon help. 

    

3. Ek staan graag geestelike leiers by sodat hulle vry kan wees om te doen 
waarvoor hulle werklik geroep is. 

    

4. Ek het die vermoë om te kan onderskei wanneer en aan wie ek belangrike 
verantwoordelikhede kan delegeer. 

    

5. Ek het die begeerte om met fisiese of geestelike gestremdes te werk om 
sodoende hulle lyding te versag. 

    

6. Ek voel ek kan lering gee en Bybelse waarhede aan andere verduidelik.     

7. Ek begeer om my geldsake so te bestuur dat ek oorvloedig vir die werk van die 
Here kan gee. 

    

8. Ek ervaar dat die manier waarop ek Bybelwaarhede verkondig, die tradisioneel-
godsdienstige aangespreek word. 

    

9. Ek kan op 'n gasvrye wyse voedsel en verblyf aan behoeftiges voorsien.     

10. Ek het in die geloof mense gelei om Christus as hul Saligmaker aan te neem.     

11. Ek ervaar 'n mate van gesag in my verhouding jeens ander Christene.     

12. In die naam van Jesus Christus is ek al gebruik vir bonatuurlike veranderinge in 
sekere omstandighede tot eer van sy Naam.  

    

13. Ek kan gebedsbehoeftes identifiseer nog voordat ander mense daarvan bewus 
is. 

    

14. Ek sal maklik by ‘n vreemde kultuur kan aanpas.     

15. Ek hou daarvan om mense te oorreed om Bybelse doelwitte te bereik.     

16. Die Here het my gebruik om siekes in sy Naam te genees.     

17. Ek geniet dit om klein takies in en om die kerk te verrig.     

18. Ek kan, ongeag omstandighede, op God vertrou en weet dat Hy sy beloftes sal 
nakom.  

    

19. Dit is nie vir my ‘n probleem om ‘n pad met dieselfde groep mense te loop en 
hulle te ondersteun nie. 

    

20. Ek voel ek kan 'n instrument wees om geestelik passiewe mense te aktiveer en 
om hartkoppiges tot geestelike waarhede te lei. 

    

21. Ek besef dat daar ‘n behoefte daaraan is om mense wat in die bediening is, by 
te staan sodat hulle meer doeltreffend in hulle bediening kan funksioneer. 

    

22. Ek kan voorstelle, mense, hulpbronne en tyd tot 'n effektiewe bediening 
bestuur. 

    

23. Ek het buitengewone empatie vir mense met basiese en geestelike behoeftes.     

24. Ek voel ek kan duidelike lering van die Nuwe Testamentiese siening van die 
bedienige van die liggaam van Christus gee. 

    

25. Ek gee blymoedig geld en ander besittings vir die werk van die Here.     

26. Die Here openhaar toekomstige gebeure aan my.     

27. Ek ontvang en bedien gaste gulhartig tuis sonder dat dit inbreuk op my 
gesinslewe maak. 

    

28. Ek getuig graag en met groot blydskap oor hoe ek by Jesus uitgekom het wat 
tot gevolg het dat ongelowiges bereik word. 

    

29. Ek voel ek kan die evangelie in vreemde gebiede verkondig sodat nuwe groepe 
van gelowiges tot stand kan kom. 

    

30. Ek het al in die Naam van Jesus duiwels uitgedrydryf.     

31. Gebedsversoeke is vir my ‘n groter saak van erns as vir ander.     

32. Dit sal vir my maklik wees om ‘n ander taal aan te leer sodat ek ‘n ander 
kultuur kan bedien. 

    

33. Ek weet wat ek graag wil bereik en het al ervaar dat ander Christene my volg.     
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34. Mense wat emosioneel siek is, is al deur my bediening in die naam van Jesus 
genees. 

    

35. Ek neem graag verantwoordelikheid vir los werkies in en om die kerk.     

36. Ek het al buitengewone bevestiging van die Here ontvang dat Hy die 
onmoontlike sal doen om my in staat te stel om ‘n spesiale taak te kan verrig. 

    

37. Ek is geneig om mense wat ek bedien, intiem te leer ken en hulle vir my.     

38. Ek kan andere bemoedig deur ‘n Bybelse oplossing vir hul lyding of probleme te 
soek. 

    

39. Ek geniet dit om roetinewerkies te verrig wat ander in staat stel om hulle 
bediening beter te kan doen. 

    

40. Ek het al doeltreffende planne beraam om die doelwitte van ‘n groep te bereik.     

41. Ek hou daarvan om hospitale te besoek en om bejaardes tot hulp te wees.     

42. Ek bestee baie tyd daaraan om nuwe Bybelwaarhede te bestudeer en dit dan 
aan andere oor te dra. 

    

43. Dit raak my diep wanneer daar ‘n beroep gedoen word om geldelike bydrae vir 
die werk van die Here. 

    

44. Ek het al dringende en tydige boodskappe, wat ek glo van die Here af gekom 
het, aan andere oorgedra. 

    

45. Ek weet hoe om vreemdelinge tuis te laat voel.     

46. Toe ek by geleentheid die goeie boodskap van Jesus se verlossingsplan gedeel 
het, het ek positiewe reaksie by die hoorders ervaar. 

    

47. Ander Christene is, sonder om baie vrae te vra, gewillig om my opdragte uit te 
voer. 

    

48. Deur God se ingryping is die onmoontlike al in my lewe bewerkstellig.     

49. Gebed is een van my aangenaamste geestelike dissiplines.     

50. Ek kan goed met Christene van ‘n ander ras, kultuur of taal verkeer.     

51. Ek hou daarvan om ander aan te moedig om in God se werk betrokke te raak.     

52. Ek sal mense wat deur emosionele trauma gaan altyd help.      

53. Ek is tevrede om roetinetake vir die kerk tot eer van die Here te doen.     

54. Ek kan op God se teenwoordigheid en krag vir die onmoontlike vertrou.     

55. Ek het al Christene wat in nood verkeer het, bygestaan deur ‘n gepaste Skrif 
met hulle te deel en saam met hulle te bid. 

    

56. Ek het ‘n  behoefte om verdruktes, verslaafdes of skuldbelaaides te bedien.      

57. Wanneer ander die eer kry vir iets wat ek gedoen het, voel ek nie te na gekom 
nie. 

    

58. Ek kan aan mense rigting gee om besluite te neem, sonder om hulle te oorreed 
of om te dink soos ek dink nie. 

    

59. Ek sal daarvan hou om mense wat nêrens kan kom nie, vir ‘n rit te neem of 
andersins prakties behulpsaam te wees. 

    

60. Ek voel ek kan Bybelse waarhede aan ander Christene oordra om hul kennis te 
verbreed en ‘n verandering in hulle houding, waardes en gedrag te 
bewerkstellig.  

    

61. Ek is oortuig daarvan dat die Here in al my behoeftes sal voorsien sodat ek in 
staat gestel kan word om voortdurend vir sy werk te kan bydra. 

    

62. Ek begeer om boodskappe van bemoediging, opbouding of vemaning wat direk 
van die Here af kom, aan andere oor te dra. 

    

63. Ek het ‘n opregte gevoel van gasvryheid jeens gaste wat by my aan huis kom.     

64. Ek het die begeerte om boodskappe wat primêr met die evangelie van 
verlossing te doene het, aan andere te bring. 

    

65. Ek begeer dit om deur ‘n kerk gestuur te word sodat nuwe gemeentes gestig 
kan word. 

    

66. Die Here het my al as ‘n instrument gebruik vir bonatuurlike veranderinge in 
die lewe en omstandighede van mense. 
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67. Die Here beantwoord my gebede op ‘n tasbare en ‘n merkwaardige wyse.     

68. Ek sal daarvan hou om in ‘n vreemde land te gaan woon.     

69. Ek kan mense beïnvloed om ‘n taak te verrig of om Bybelse doelwitte te bereik.     

70. Ek het al vir siek mense gebid en hulle is genees.     

71. Ek kan identifiseer wat in en om die kerk gedoen moet word en help graag om 
die take af te handel. 

    

72. Ondanks ander se twyfel oor die groei van die werk van die Here, glo ek dat ek 
sy wil ken.  

    

73. Ek voel ek sal afgedwaaldes kan terugbring na die gemeenskap van die 
gelowiges. 

    

74. Ek het Christene in hulle probleme en lyding op so ‘n wyse bygestaan dat hulle 
daardeur gehelp is. 

    

75. Ek sal daarvan hou ‘n Bybelklasonderwyser te wees.     

76. Ek sal daarvan hou om die verantwoordelikhede vir die sukses van ‘n groep of 
organisasie op my te neem. 

    

77. Ek sal daarvan hou om met eensame en verstote mense of gevangenes te 
gesels om hulle op te beur. 

    

78. Ek het die vermoë om ander Christene te leer en te help om gehoorsame 
dissipels van Jesus te word. 

    

79. Ek is gewillig om ‘n laer lewenstandaard te handhaaf sodat God se werk 
finansieel bevorder kan word. 

    

80. Ek het boodskappe van waarskuwing, oordeel of leiding, soos van die Here 
ontvang, aan ander oorgedra. 

    

81. Ek het al begeer om my huis aan diegene wat vir die Here werk, beskikbaar te 
stel. 

    

82. Dit is vir my ‘n las om ongelowiges na Jesus toe te lei.     

83. Ek het ‘n opdrag van die Here ontvang om Godgegewe gesag oor gelowiges en 
ongelowiges uit te oefen. 

    

84. Ek was in staat om, in die Naam van Jesus, blindes te laat sien.     

85. Ek het ‘n behoefte daaraan om vir geestelike werkers te bid omdat ek besef dat 
hulle doeltreffendheid daarvan afhang. 

    

86. Meer as ander, het ek ‘n begeerte om mense in ander lande na Jesus toe te lei.     

87. Ander volg my omdat die kennis waaroor ek beskik, ‘n bydrae lewer tot die 
opbouing van die kerk. 

    

88. Mense het deur my gebede, bonatuurlike genesing ontvang.     

89. Ek reageer blymoedig wanneer ek genader word om minder belangrike takies 
te verrig. 

    

90. Wanneer alles hopeloos lyk, kan ek op God vertrou.     
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Opsomming van vraelys 

Skryf die numeriese waarde van elke antwoord by die ooreenstemmende stelling soos op die vraelys neer. 

Dikwels = 3    Soms = 2    Min= 1    Nooit = 0 

Tel die syfers wat jy in die vyf blokkies geskryf het bymekaar en plaas die totaal in die totaalkolom: 

 

          Waarde van antwoord Totaal Bediening  
A 1/ 19/ 37/ 55/ 73/  Pastoraal / Herder 

B 2/ 20/ 38 56/ 74/  Vermaning / Aanmoedig 

C 3/ 21/ 39/ 57/ 75/  Helper 

D 4/ 22/ 40/ 58/ 76/  Administrasie  

E 5/ 23/ 41/ 59/ 77/  Barmhartigheid 

F 6/ 24/ 42/ 60/ 78/  Lering 

G 7/ 25/ 43/ 61/ 79/  Uitdeel 

H 8/ 26/ 44/ 62/ 80/  Profeet 

I 9/ 27/ 45/ 63/ 81/  Gasvryheid 

J 10/ 28/ 46/ 64/ 82/  Evangelisasie 

K 11/ 29/ 47/ 65/ 83/  Apostel 

L 12/ 30/ 48/ 66/ 84/  Wonderwerke 

M 13/ 31/ 49/ 67/ 85/  Voorbidding 

N 14/ 32/ 50/ 68/ 96/  Sendeling 

O 15/ 33/ 51/ 69/ 87/  Leierskap 

P 16/ 34/ 52/ 70/ 88/  Genesing 

Q 17/ 35/ 53/ 71/ 89/  Diensbaarheid 

R 18/ 36/ 54/ 72/ 90/  Geloof 

 

WERKSGROEPOEFENING 

1. Verdeel die klas in groepe van vier of vyf. Probeer om mense wat mekaar ken, saam te groepeer. 

2. Maak 'n lys van die lede in die groep soos hieronder aangedui. 

3. Laat elkeen van die groep 'n ander persoon van die groep se bediening, soos hy dink, invul. 

1. Skryf dan die drie bedieninge wat die meeste is, neer en handig dit in. 

 

Naam Bediening van groep Bedieninge van gawestoets 

   

   

   

 


