Observatietest
Ik wil graag uw mening!
Ik probeer beter te begrijpen hoe God mij heeft toegerust om anderen te dienen. Een deel van
het proces bestaat uit terugkoppeling van enkele mensen die me redelijk goed kennen. Uw
gedachten over wat ik het beste kan en de manier waarop ik met anderen omga zouden mij erg
helpen. Neem alstublieft een paar minuten om deze test in te vullen.
Mijn naam is:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Dit zijn mijn observaties betreffende:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwijzingen
1. Lees alstublieft de onderstaande omschrijvingen.
2. Bedenk in hoeverre deze van toepassing zijn op de persoon die u beschrijft.
3. Zet een cijfer achter elke stelling in het juiste genummerde vakje op het antwoordblad.
Gebruik bij uw beantwoording de volgende schaal
Cijfer betekenis
3 = Steeds/Absoluut waar
2 = Meestal / Doorgaans
1 = Soms / Af en toe
0 = Weet ik niet / Niet waargenomen

Observatie test - 2
Belangrijk:
• Antwoord naar wat u denkt dat meestal waar is over ....… Niet hoe u zou willen dat
hij/ zij was of denkt dat hij/zij zou moeten zijn.
• In welke mate weerspiegelen deze stellingen zijn/ haar eigenschappen?
• Geef de test terug zodra u hem ingevuld hebt. Dank U wel!
3 = Steeds/Absoluut waar
2 = Meestal / Doorgaans
1 = Soms / Af en toe
0 = Weet ik niet / Niet waargenomen
A

Ontwikkelt strategieën of plannen om gestelde doelen te bereiken; stuurt
mensen aan, organiseert taken en activiteiten, staat organisaties of
groepen bij om effectiever en efficiënter te worden; schept orde uit
organisatorische chaos.

3

2

1

0

B

Werkt creatief met hout, textiel, verf, metaal, glas, enz.; werkt met
verschillende soorten gereedschap; maakt dingen voor praktisch gebruik;
ontwerpt en bouwt dingen; werkt met zijn/ haar handen.

3

2

1

0

C

Communiceert op verschillende creatieve manieren; ontwikkelt en
gebruikt bepaalde artistieke bekwaamheden (kunst, toneel, muziek,
fotografie, enz.), ontdekt nieuwe en verfrissende manieren om ideeën aan
anderen over te brengen.

3

2

1

0

D

Versterkt en bevestigt mensen in moeilijkheden; bemoedigt of stimuleert
hen; motiveert anderen om te groeien; ondersteunt mensen die vast lijken
te zijn gelopen en actie moeten ondernemen

3

2

1

0

E

Vertrouwt erop dat God gebed verhoort en moedigt anderen aan hetzelfde
te doen; vertrouwt op Gods voortdurende aanwezigheid en bekwaamheid
om te helpen, ook in moeilijke tijden; houdt vol ondanks moeilijkheden of
tegenstand.

3

2

1

0

F

Geeft vrijgevig en met vreugde aan mensen in financiële nood; geeft
royaal aan projecten die ruime steun nodig hebben; beheert zijn/ haar
eigen geld goed om geld vrij te kunnen maken voor andere mensen en
doelen.

3

2

1

0

G

Werkt achter de schermen om het werk van anderen te ondersteunen;
vindt kleine dingen die gedaan moeten worden en doet die ongevraagd;
helpt overal waar nodig, zelfs bij alledaagse routineklusjes.

3

2

1

0

H

Ontmoet nieuwe mensen en helpt hen zich welkom te voelen; onderhoudt
gasten; opent zijn/haar huis voor anderen die een veilige, ondersteunende
omgeving nodig hebben; stelt mensen op hun gemak in een vreemde
omgeving.

3

2

1

0

I

Biedt voortdurend aan voor anderen te bidden; vertrouwt op Gods
bescherming; brengt veel tijd door in gebed; is ervan overtuigd dat God
direct reageert op gebed.

3

2

1

0

J

Neemt verantwoordelijkheid voor het leiden van groepen; motiveert en
leidt anderen om belangrijke doelen te bereiken; stuurt mensen goed aan
en beheert middelen goed; beïnvloedt anderen om te presteren naar het
best van hun kunnen.

3

2

1

0

K

Voelt mee met verwonde mensen;begeleidt met geduld en medeleven
mensen door pijnlijke ervaringen; helpt mensen van wie vaak gedacht
wordt dat ze geen hulp verdienen of dat hulp voor hen niet meer baat.

3

2

1

0

L

Pioniert met nieuwe ondernemingen (zoals een nieuwe kerk of
bediening); dient in een ander land of gemeenschap; past zich aan bij
verschillende culturen en omgevingen; geeft blijk van cultureel besef en
fijngevoeligheid.

3

2

1

0

M

Spreekt met overtuiging om verandering te brengen in het leven van
anderen; stelt culturele trends, onderwijs of activiteiten aan de kaak die
moreel verkeerd of schadelijk zijn; spreekt vrijmoedig de waarheid, zelfs
op plaatsen waar dat niet goed valt.

3

2

1

0

N

Zoekt gelegenheden om relaties aan te gaan met ongelovigen;
communiceert open en effectief over zijn/ haar geloof; spreekt over
geestelijke zaken met mensen die niet geloven.

3

2

1

0

O

Verleent trouw ondersteuning en zorg op lange termijn aan een groep
mensen; geeft leiding aan iemands hele persoon; geeft anderen geduldig
maar vasthoudend voedsel voor hun ontwikkeling als gelovigen.

3

2

1

0

P

Bestudeert, begrijpt en communiceert bijbelse waarheid; ontwikkelt
passend lesmateriaal en presenteert dat op effectieve wijze; communiceert
op een manier die andere motiveert tot verandering.

3

2

1

0

Q

Onderscheidt tussen waarheid en dwaling, goed en kwaad; weet iemands
karakter in te schatten; doorziet oneerlijkheid bedrog; helpt anderen om
goed en kwaad te onderkennen in levenssituaties.

3

2

1

0

R

Bestudeert en onderzoekt zorgvuldig onderwerpen die hij/ zij beter wil
begrijpen; deelt zijn/ haar kennis en inzichten op verzoek met anderen;
ontvangt soms informatie die niet verkregen is door natuurlijke
waarneming of middelen.

3

2

1

0

S

Ziet eenvoudige, praktische oplossingen temidden van conflict en
verwarring, geeft nuttig advies aan anderen die met ingewikkelde situaties
te maken hebben in hun leven; helpt mensen om praktische actie te
ondernemen om reële problemen op te lossen.

3

2

1

0

T

Laat de kracht van God zien door herstel te brengen aan zieken en
zwakken door hen de handen op te leggen en met hen te bidden; geneest
op wonderbaarlijke wijze lichaam, ziel of geest van mensen.

3

2

1

0

U

Brengt Gods boodschap over op anderen wanneer iemand in tongen
spreekt; reageert op mensen die gesproken hebben in een vreemde,
onbekende taal en vertelt de groep wat God te zeggen heeft.

3

2

1

0

V

Spreekt Gods waarheid en zet die kracht bij door een begeleidend
wonder; communiceert de bediening en boodschap van Jezus Christus
met betoon van macht over de natuur en wijst erop dat God de bron van
het wonder is.

3

2

1

0

W

Spreekt in een taal die ik niet begrijp en wanneer hij/zij dat doet, neemt
een ander het woord om te vertolken wat hij/zij net heeft gezegd; aanbidt
God en lijkt spontaan te bidden met woorden die ik nooit eerder gehoord
heb.

3

2

1

0

Hier zijn nog wat extra vragen:
1. Kijk nog eens naar wat u met ‘3’(Steeds/Absoluut waar) gewaardeerd hebt en geef in
de laatste kolom aan welke volgens u de belangrijkste zijn met respectievelijk 1,2,3.
Schrijf daarna de ‘letter’ van die drie belangrijkste in de daarvoor bestemde ruimte
hieronder.
Drie belangrijkste letters:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Als u bekend bent met geestelijke gaven, welke is/zijn volgens u het meest zichtbaar
in het leven van deze persoon?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Heeft u nog andere observaties of inzichten die deze persoon kunnen helpen beter te
begrijpen wat hij/ zij het beste kan doen?
Opmerkingen:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk dank dat u de tijd het willen nemen om deze test in te vullen. Uw mening en
observaties zijn waardevol voor mij. Ik stel uw hulp zeer op prijs!

