
7 De liefde van God zichtbaar maken door persoonlijke aandacht te geven aan mensen

1 Over God spreken voor groepen mensen

5 Op de achtergrond dingen klaarzetten / voorbereiden, zodat het werk van de Heer goed gedaan kan worden

2 Een kleine groep mensen te stimuleren in geestelijke groei

8 De Bijbel vers voor vers uitleggen

6 Mensen in de buurt van de kerk bereiken met het Evangelie

3 Kinderen vertellen over Jezus

4 Werken aan eenheid door mee te helpen in de communicatie in de gemeente, bijvoorbeeld door het weekbericht en/of de website

5 God eren door klusjes uitvoeren in en om het gebouw en/of tuin

2 De gemeente op te bouwen door activiteiten organiseren voor alleen mannen of vrouwen

7 Bidden voor praktische en geestelijke noden van gemeenteleden

8 Mensen die geïnteresseerd in het geloof zijn of net tot bekering zijn gekomen de fundamenten van het christelijk geloof uitleggen

1 De gemeente met mijn muzikaliteit dienen in de aanbidding

3 Tieners enthousiast maken voor een leven met Jezus en zijn Gemeente

4 Het gebouw openen en gereedmaken voor de zondagse eredienst

6 De zendelingen van de gemeente bemoedigen en de gemeente aanmoedigen zich in te spannen voor de zending

7 Mensen helpen met een praktisch probleem en zo Gods bijstand zichtbaar te maken

3 Inspanning verrichten om de EGR een kerk te laten zijn waar kinderen en jongeren groeien in hun geloof

5 Helpen om de administratie van de gemeente op orde te houden, zodat we een goede rentmeester zijn

1 Meewerken in de bediening van het Heilig Avondmaal, zodat we als gemeenschap samen het Evangelie van Christus mogen vieren

8 Het dooponderricht verzorgen aan mensen die de keuze hebben gemaakt zich te laten dopen of die zich erin willen verdiepen

2 Zorg dragen voor de geestelijke groei van jongeren 

6 De Joodse wortels van ons geloof bestuderen en Israël bemoedigen

4 Meehelpen in de catering en/of versieren van de hal en zaal
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Waar ervaar je vreugde in? Omcirkel drie dingen

Quickscan: Wat kan ik doen om Jezus te dienen in de gemeente? 
In een gemeente is altijd veel te doen. Sommige mensen vinden vrij makkelijk een taak die bij hen past. Zij ervaren 

dan dat zij vrucht dragen voor Gods koninkrijk door te dienen! Voor andere gemeenteleden ligt dat wat lastiger. Ze 

vinden het moeilijk om te bepalen wat zij kunnen doen om God te dienen. 

 

Heb jij ook moeite om een taak te vinden die bij je past? Of wil je voor jezelf op een rijtje zetten of je met de juiste 

taak bezig bent? Dan is deze eenvoudige ‘Quickscan’ iets voor jou! Het woord zegt het al: het is een snelle scan om 

te kijken waar jij het beste tot je recht komt in de gemeente.  

 

Hoe doe je de scan? Het is heel simpel. De scan bestaat uit drie vragen. Bij elke vraag geef je de drie dingen aan 

waarin jij jezelf het meest in herkent. Denk niet te lang na, je eerste gedachte is meestal datgene wat het meest op 

je hart ligt. Er zijn geen goede of foute antwoorden.  

 

De uitkomsten schrijf je op in het blokje onder de 3e vraag. Loop daarna de vervolgvragen door om te bepalen wat 

het beste bij jou past. Het gaat hier om een algemene indruk: welk type bediening en doelgroep spreken jou het 

meeste aan? Waartoe denk je dat God jou roept? Op basis van de antwoorden kun je in gesprek met de coördinator 

en/of oudste van de bedieningenpijler die als beste uit de bus komt. Dan zul je in de praktijk ontdekken hoe jij in 

beweging voor God tot zegen van mensen kunt zijn 

 

Tip: doe de Quickscan samen met andere gemeenteleden. Zo kun je elkaar bevragen op je ambitie voor Gods 

Koninkrijk en samen bidden om Jezus’ leiding. Moge de Here God door ieders dienstbaarheid verhoogt worden in de 

gemeente! 

 

Verbonden in de liefde van Jezus, 

Het oudstenteam 

 

 

 

De Quikscan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Alle mensen, om het even wie

Kinderen

Jongeren (circa 12 - 25 jaar)

Mensen van middelbare leeftijd

Ouderen (70 jaar en ouder)

Mannen

Vrouwen

Kwetsbare mensen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, armoede, vluchten, enz.

Rijke mensen

Ondernemers

Roosendalers, buurtgenoten

Het Joodse volk

Andere volken, dan het Nederlandse of Joodse volk namelijk:

Christenen in het algemeen

Jong gelovigen

Broeders en zusters in de eigen gemeente

Mensen die niet naar de kerk gaan en/of niets met het geloof hebben

Christenen in andere kerken/denominaties

(Groot)Ouders

Geestelijke leiders in de gemeente

Welke doelgroep wil jij dienen? Maak een top 3
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7 God roept mij om anderen te troosten

1 God roept mij om te prediken

5 God roept mij om in stilte te dienen

2 God roept mij om te investeren in de geestelijke groei van een kleine groep mensen

8 God roept mij om de Bijbel uit te leggen

6 God roept mij om het Evangelie te delen in woord en/ofdaad met  mensen buiten de kerk

3 God roept mij om kinderen te dienen 

4 God roept mij om de communicatie in de gemeente te vesterken

5 God roept mij om het gebouw te onderhouden

2 God roept mij om specifiek dienstbaar te zijn aan de mannen of de vrouwen

7 God roept mij om veel voorbede te doen

8 God roept mij om jong gelovigen te discipelen

1 God roept mij om te dienen in de aanbidding

3 God roept mij om tieners bekend te maken met zijn Wegen

4 God roept mij om zijn huis gereed te maken voor de eredienst

6 God roept mij om de zending gestalte te geven

7 God roept mij om mensen in nood praktisch bij te staan

3 God roept mij om zijn huis toegankelijk te maken/houden voor kinderen en tieners

5 God roept mij om te dienen in het rentemeesterschap van de gemeente 

1 God roept mij om te dienen tijdens onze openbare samenkomsten

8 God roept mij om onderwijs te geven op specifieke thema's, zoals het dooponderricht of de introductiecursus

2 God roept mij om jongeren te discipelen

6 God roept mij om Christus te vertegenwoordigen bij het Joodse volk

4 God roept om praktisch te dienen in het huishouden van de gemeente

Wat ervaar jij als Gods roeping op jou leven? Omcirkel drie dingen
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Aan de slag met de vervolgvragen 

Nu je de Quickscan hebt ingevuld, wil je natuurlijk weten wat het je opbrengt. Beantwoord deze vragen en ontdek 

wat bij jou past. 

a. De cijfers bij vraag 1 en 3 verwijzen naar de bedieningenpijlers in de gemeente. Omcirkel de 

bedieningenpijlers die je hierboven hebt opgeschreven bij de uitkomst: 

1. Saenkomsten 

2. Kringen  

3. Kids & Teenz 

4. Ondersteuning 

5. Realisatie & Beheer 

6. Missie 

7. Zorg 

8. Onderwijs 

b. Op basis van deze Quickscan, bij welke pijler zou jij je willen inzetten voor Gods koninkrijk?  

c. Op basis van deze Quickscan, wie zou jij willen dienen?  

d. Op basis van deze Quickscan, wat lijkt jouw een leuke taak om te doen? 

 

Nu je deze vragen hebt beantwoord heb je een idee hoe jij God kunt dienen. Neem je resultaat mee naar een 

coördinator en bespreek samen wat jij zou kunnen doen. Strek je uit om God te verheerlijken in de gemeente! De 

Heer zal je leiden en helpen.  

 

 

 

“Voeg u bij Jezus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God 

werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor 

de bouw van een geestelijke tempel.”       1 Petrus 2:4-5 
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Vreugde ervaar ik in:

Ik ervaar als Gods roeping:

De doelgroep die ik wil dienen is:

Noteer de uitkomsten


