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We willen als gemeente streven om het 
beste van ons kunnen in dienst van God te 
stellen. We zullen onze gaven, talenten en 
alles wat we hebben inzetten voor God en 

niet voor onze eigen eer.
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We zijn een Bijbelgetrouwe gemeente
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We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen 
we voor elkaar, strevend naar eenheid en 

vriendschap.
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In onze gemeente wordt iedereen 
aangemoedigd om verantwoordelijkheid op 
te nemen. We willen mensen begeleiden, 

bemoedigen en toerusten om hun gaven en 
talenten te ontdekken en te ontplooien.
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• In onze gemeente wordt iedereen  
aangemoedigd om verantwoordelijkheid op 

te nemen.

• We willen mensen begeleiden, bemoedigen 
en toerusten

• om hun gaven en talenten te ontdekken en 
te ontplooien.



Beginnen bij het begin.

Handelingen 2:36-38    

Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, 
dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt 
heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
37  Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart 
getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

38 En Petrus antwoordde hun:

Bekeert u en een ieder van u late zich 
dopen op de naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden, en gij zult de 
gave des Heiligen Geestes ontvangen.



Gevolg

2 Korinthuers 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het nieuwe is gekomen.

Handelingen 2:42

En zij bleven volharden bij het onderwijs 
der apostelen en de gemeenschap, het 
breken van het brood en de gebeden.

En om  DIT te kunnen begrijpen



Wanneer je  IN  Christus bent

1 Kor. 6:11

En sommigen uwer zijn dat geweest. 

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt 

geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door 

de naam van de Here Jezus Christus en door 

de Geest van onze God.



Wanneer je  IN  Christus bent

Dan ziet God Jou als

• Rein
• Geheiligd
• Gerechtvaardigd
• Volmaakt

In Zijn Zoon   

(1Kor 6:11)



Wanneer je  IN  Christus bent

Dan biedt God jou een onverwoestbare 
identiteit aan waar niemand iets van af 
kan doen en waar niemand iets kan aan 

toevoegen; 

Namelijk

Een gloednieuwe identiteit in Jezus 
Christus en door Zijn Heilige Geest.



Als onze Hemelse Vader ons door het Offer van 
Zijn Zoon  ons DIE identiteit aanbiedt, en wij 

met zijn allen willen belijden een 
Bijbelgetrouwe Gemeente te willen zijn laat 

ons dan samen 

Handelingen 2:42 

volharden bij het onderwijs der apostelen en 
de gemeenschap

in daden omzetten en zo onze gaven en 
talenten leren ontdekken  om ze te kunnen 

ontplooien en dusdanig onze 
verantwoordelijkheid opnemen. 



Gaven  &  Talenten

1Kor.12

7 …Maar aan een ieder wordt de openbaring 
van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

8 Want aan de een wordt door de Geest 
gegeven met wijsheid te spreken, en aan de 
ander met kennis te spreken krachtens 
dezelfde Geest;



9 aan de een geloof door dezelfde Geest en 
aan de ander gaven van genezingen door 
die ene Geest;

10  aan de een werking van krachten, aan de 
ander profetie; aan de een het onderscheiden
van geesten, en aan de ander allerlei tongen, 
en aan weer een ander vertolking van tongen.

Gaven  &  Talenten



Gaven  &  Talenten

1 Kor. 12

4 Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest;

5 en er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Here;

6 en er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen 

werkt.

7  Maar aan een ieder wordt de openbaring 
van de Geest gegeven tot welzijn van allen.



Toerusting &  
Verantwoordelijkheid

2 Tim.3:16 

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook 
nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de 
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen 
zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

2 Tim.4:2

Verkondig het woord, dring erop aan, 
gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf 
en bemoedig met alle lankmoedigheid en 
onderrichting.




