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Ik kan anderen helpen plezier te hebben en te ontspannen. Ik wil graag dat mensen naar elkaar omzien.

Ik ben heel nieuwsgierig en houd van het leren van nieuwe dingen.

Ik geloof dat de kerk meer tijd moet inzetten in het uitreiken naar mensen buiten de kerk.

God gebruikt me om mensen te helpen de stem van God te leren herkennen

Ik geef graag richting aan een groep. Toerusten, trainen en groepen leiden naar volwassenheid is echt

mijn ding.

Ik bied graag mijn hulp aan anderen

Complexe ideeën kan ik op zo'n manier communiceren dat anderen ze begrijpen.

Ik vertel gepassioneerd over de dingen die mij in het leven raken. Ik schaam me er niet voor.

Wanneer ik bidt voor mensen, word ik makkelijk afgeleid door gedachten, woorden of beelden.

Ik zie de kracht en sterkte van mensen. Ik help hen hun plaats en roeping te vinden.

Ik kan goed bemiddelen als mensen problemen met elkaar hebben.

Lezen is voor mij de meest effectieve manier van leren. Ik lees de Bijbel elke dag.

Ik voel me bijna overal comfortabel. Ik pas me makkelijk aan aan mijn omgeving. 

Ik droom vaak en zie visioenen.

Wanneer mensen voor uitdagingen staan, krijg ik voor hen een duidelijke en heldere visie.

Het is mijn talent om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen en geaccepteerd worden.

Als ik iets niet begrijp, ga ik net zolang door tot ik het snap.

Voor mij is het heel belangrijk om ook niet-christelijke vrienden te hebben.

Ik kan niet tegen onrecht. Ik help de armen, gebrokenen en onderdrukten. 

Ik help mensen op zoek te gaan naar hun roeping en daarbij hun potentieel optimaal in te zetten.

Ik ben beter op mijn plek met mijn talenten en diensten binnen de kerk dan buiten de kerk. Beide vind

ik wel belangrijk.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen niet genoeg in de Bijbel lezen.
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5 Q  T E S T

Dit is een eenvoudige test dat je zal helpen om jouw top twee volgens de 5Q (vijfvoudige
bediening in een nieuw licht) helder te krijgen.

Beantwoord de vragen en geef ze een beoordeling tussen 1 - 10 punten. Geef 1 punt als
het totaal niet op jou van toepassing is en 10 als dat het wel doet.

1 = NIET OP JOU VAN TOEPASSING            10 = ENORM OP JOU VAN TOEPASSING
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5 Q  T E S T

23. Ik geloof dat Jezus spoedig terugkomt, waarschijnlijk al tijdens mijn leven.

24. Ik kan het hart van God voelen en begrijpen als ik voor anderen bid.

25. Het stoort me niet als ik de regels moet buigen. In feite hou ik ervan. Je kunt beter sorry zeggen dan om

       toestemming vragen.

26. Ik ben goed met woorden. Zelden vatten mensen dingen die ik zeg, op de verkeerde manier op.

27. Ik ben genoodzaakt om iemand te corrigeren als ze onjuiste informatie delen.

28. Als iemand iets bereikt, vertel ik meteen daarover aan anderen en vier ik het met hen.

29. Ik geloof dat 't leven geen toeval is. Ik geloof dat mensen hun levensbestemming in God kunnen kiezen.

30. De uitdagingen van andere mensen worden mijn missie. Ik maak de reis van anderen deel van de mijne.

      Hun overwinningen zijn mijn overwinningen.

31. Mensen die worstelen en het moeilijk hebben in het leven, daar heb ik hart voor. 

32. Ik ben niet bang om met anderen te delen wat ik deze week heb geleerd.

33. Ik word enthousiast als ik de aandacht van mensen heb. En ik hou van delen en praten.

34. Ik krijg vaak een onderbuikgevoel over dingen, dat gevoel klopt vaak!

35. Ik maak dingen niet mooier dan ze zijn. Ik ben recht doorzee.

36. Ik ben een geduldig persoon. Soms kunnen mensen profiteren van mijn geduld.

37. Als ik ergens onzeker over ben, lees ik altijd eerst in de Bijbel.

38. We moeten nu meer doen om de wereld te veranderen, de urgentie hiervan wordt me met de jaren

      duidelijker en weegt zwaarder.

39. Ik het werk van God goed onderscheiden van het werk van satan.

40. Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen. Zoals ik mijn leven leid, mag een voorbeeld zijn voor anderen. De

      fouten die ik heb gemaakt, daar mogen zij ook van leren.

41. In tijden van gevaar, bescherm en begeleid ik anderen.

42. Als ik de Bijbel lees, vind ik daarin een duidelijke persoonlijke boodschap voor wat ik te doen heb.

43. De goedheid van God communiceren is mijn lust en mijn leven, hierdoor begrijpen mensen waarom ze

       Jezus nodig hebben.

44. Wanneer ik met mensen mag bidden, zie ik regelmatig een emotionele doorbraak\

45. Ik weet snel of een activiteit een complete tijdsverspilling is en doe geen moeite om erbij betrokken te

       raken.

Ga nu naar de volgende pagina om jouw resultaten te berekenen....
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5 Q  T E S T

Om jouw test-uitslag te krijgen, voer je de numerieke antwoorden in onderstaande spaties in
voor elke corresponderende vraag.  Tel vervolgens alle individuele scores op. 
De hoogste twee scores vertegenwoordigen je twee sterkste 5Q's.

Apostel

Profeet

Evangelist

Herder

Leraar

________           _________             _________            _________              _________              
vraag 5            vraag 10            vraag 15            vraag 20             vraag 25    

________            _________             _________              _________            _________             
 Vraag 30         vraag 35            vraag 40              vraag 45           TOTAAL

________           _________             _________            _________              _________              
vraag 4            vraag 9             vraag 14            vraag 19              vraag 24    

________            _________             _________              _________            _________             
vraag 29            vraag 34            vraag 39           vraag 44            TOTAAL

________           _________             _________            _________              _________              
vraag 3            vraag 8              vraag 13            vraag 18             vraag 23    

________            _________             _________              _________            _________             
 Vraag 28         vraag 33            vraag 38              vraag 43           TOTAAL

________           _________             _________            _________              _________              
vraag 1            vraag 6              vraag 11            vraag 16             vraag 21    

________            _________             _________              _________            _________             
 Vraag 26         vraag 31            vraag 36              vraag 41           TOTAAL

________           _________             _________            _________              _________              
vraag 2            vraag 7              vraag 12            vraag 17             vraag 22    

________            _________             _________              _________            _________             
 Vraag 27         vraag 32            vraag 37              vraag 42           TOTAAL

Mijn Top twee Q's zijn: 1)____________________________________   2)________________________________
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