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20 mei: Gedoopt in… of vervult met… de HG.

27 mei: De HG in de Bijbel

3 juni: Het dagelijks leven met de HG

10 juni: De HG, de vader en de Zoon: de 3in1

17 juni: De vruchten van de HG

24 juni: De Gaven van de HG
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Wat zegt de bijbel over de gaven en welke 

gaven zijn er?

Wat is de bedoeling van gaven?

Hoe kunnen we onze gaven ontdekken en 

inzetten.

Wat staat er over gaven in de bijbel?
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Wat staat er over gaven in de bijbel?

Iedere gelovige ontvangt genadegaven

Wat staat er over gaven in de bijbel?

Iedere gelovige ontvangt genadegaven

Er zijn voorwaarden…

Wat staat er over gaven in de bijbel?

Iedere gelovige ontvangt genadegaven

Er zijn voorwaarden…

Er is verscheidenheid in gaven

Dienen                                   

Zielzorg

Geven

Barmhartigheid

Wijsheid

Kennis

Geloof

Apostel

Helpen

Besturen

Ongehuwd zijn

Vrijwillige 

armoede

Martelaarschap

Gastvrijheid

Zendeling

Gebed

Bemoediging

Creatieve communicatie

Evangelisatie

Geven

Herder

Onderwijs

Leiderschap

Vakmanschap

Genezing

Wonderen

Onderscheiden van geesten

Uitdrijven van demonen

Profetie

Tongen

Vertolking van tongen

Wat is de bedoeling van gaven? Wat is de bedoeling van gaven? 

Ef. 4:11-15    En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als 
profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders 
en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot 
opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de 
grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer 
geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door 
het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden,           

in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd 

is, namelijk Christus.
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Hoe je persoonlijke gaven ontdekken en inzetten 

in het Lichaam

Hoe je persoonlijke gaven ontdekken en inzetten 

in het Lichaam

Bid

Onderzoek jezelf

Probeer enkele taken

Ben je jezelf

Word je bevestigd?

Bevestigt God?

Welke interesses, talenten?

Gaventest


