
 

BEDACHTZAAM 
      /Onbezonnen 
Weten hoe belangrijk een goede 
timing is als het gaat om het 
bereiken van doelen. 

 
Spreuken 19: 2 

 BELANGSTELLEND  
      /Ongeïnteresseerd  
De waarde van een persoon laten 
zien, door onverdeelde aandacht te 
geven. 
 
Hebreeën 2: 1 

BESCHIKBAAR ZIJN  
      /Egocentrisch  
Mijn eigen schema en prioriteiten 
minder belangrijk vinden dan de 
agenda van degene die ik dien. 
 
Filippenzen 2: 20 & 21 

BESLUITVAARDIG 
      /Aarzelend 
Het vermogen om moeilijke keuzes 
te maken, gebaseerd op de wil en 
het Woord van God. 
 

Jakobus 1: 5 

BETROUWBAAR 
      /Tegenstrijdig 
Doen wat ik beloofd heb om te 
doen, ook als dat een opoffering 
betekend die ik niet had verwacht. 
 

Psalmen 15: 4 

CREATIEF 
      /Onderpresteren 
Een idee, taak of behoefte  
vanuit een nieuw perspectief 
bekijken. 
 
Romeinen 12: 2 

DANKBAAR 
      /Ondankbaar 
Aan God en aan andere laten 
merken (uitspreken) in wat voor 
manier zij aan mijn leven hebben 
bijgedragen. 
1 Korintiërs 4: 7 

DEUGD (geneigd tot het 

goede) 
      /Onzuiverheid  
Als ik Gods woord gehoorzaam 
wordt mijn geest puur en zien 
anderen dit ook aan mij. 

2 Petrus 1: 3 t/m 5 

EERBIEDIG 
      /Oneerbiedig 
Bewust zijn van hoe God, d.m.v. de 
mensen en gebeurtenissen in mijn 
leven, mijn karakter wil vormen naar 
dat van Hem. 
Spreuken 23: 17 & 18 

EERLIJK  

      /Oneerlijk 
Toekomstig vertrouwen verdienen 
door dingen uit het verleden 
nauwkeurig te delen. 

 
Efeziërs 4: 25 

ENTHOUSIAST 
      /Gevoelloos 
Vurig de vreugde van mijn ziel 
uitdrukken. 
 

 
1 Thessalonicenzen 5 : 16 

FLEXIBEL 
      /Star 
Niet vastzitten aan ideeën of 
plannen die gewijzigd kunnen 
worden door God of anderen. 
 

Kolossenzen 3: 2 

GASTVRIJ 
      /Ongastvrij 
Het vrolijk delen van mijn voedsel, 
onderdak en geestelijke woorden 
met degene die God op mijn  
weg brengt. 
Hebreeën 13: 2 

GEDULDIG 
      /Onrustig 
Het accepteren van een moeilijke 
situatie van God, zonder Hem een 
deadline te geven om het weg te 
halen. 
Romeinen 5: 3 & 4 

GEHOORZAAM  
      /Eigenzinnig 
Gretig toegeven aan Gods  
Woord in plaats van mijn  
eigen wil te volgen. 

 
2 Korinthe 10: 5 

GELOOF 
      /Ongeloof 
Visualiseren van wat God wil doen in 
een bepaalde situatie en in 
gehoorzaamheid God volgen. 

 
Hebreeën 11: 1 

GEVOELIG 

      /Ongevoelig 
Mijn zintuigen trainen zodat ik de 
intenties en emoties van de mensen 
om mij heen kan waarnemen. 
 
Romeinen 12: 15 

GRONDIG 
      /Onvolledig  
Weten welke factoren de 
effectiviteit van mijn werk (of 
woorden) zullen verminderen als ze 
worden verwaarloosd. 

Spreuken 18: 15 

INITIATIEF NEMEND 

      /Afwachtend Herkennen en 

doen wat er gedaan moet worden, 
voor dat er aan mij gevraagd word 
om het te doen. 
 
Romeinen 12: 21 

INZICHT 
      /Oordeel 
Het God-gegeven vermogen  
om te begrijpen waarom  
dingen gebeuren. 
 
1 Samuel 16: 7 

LIEFDEVOL 
      /Egoïstisch 
Aan anderen geven  
zonder dat mijn motief is om  
iets terug te krijgen. 
 

1 Korinthe 13: 3 

LOYAAL 
      /Ontrouw  
Moeilijke tijden gebruiken om mijn 
trouw te laten zien aan God en aan 
de mensen die ik mag dienen. 

 
Johannes 15: 13 

MEDEDOGEN 
      /Onverschillig 
Datgene investeren wat er nodig is, 
om de pijn en het verdriet van 
anderen te genezen. 
 

1 Johannes 3: 17 

MILD 

      /Snel boos  
Mijn persoonlijke 
verwachtingen/ideeën  
overgeven aan God.  

 
Psalmen 62: 5 

NEDERIG 
      /Trots  
Erkennen dat, zonder de hulp van 
God en anderen om mij heen, de 
dingen die ik bereikt heb niet 
mogelijk zouden zijn. 

Jakobus 4: 6 

OPLETTEND    
      /Onoplettend 
Aandacht hebben voor mijn 
omgeving, zodat ik de juiste reactie 
heb op situaties. 
 

Marcus 14: 38 

OPRECHT 
      /Hypocriet 
Een groot verlangen om te doen  
wat goed is, met oprechte 
motieven. 

 
1 Petrus 1: 22 

ORDELIJK 
      /Ongeorganiseerd 
Mijzelf en mijn omgeving 
voorbereiden zodat ik zo efficiënt 
mogelijk omga met de middelen  
die ik heb. 
1 Korinthe 14: 40 

OVERTUIGEND 
      /Twistend 
Bijbelse waarheden zetten 
tegenover leugens  
en onwaarheden. 
 

2 Timotheüs 2: 24 

RECHTVAARDIG   
      /Corrupt 
Persoonlijke verantwoordelijkheid 
om Gods onveranderlijke  
wetten te verdedigen. 
 

Micha 6: 8 

RESPECTVOL 
      /Brutaal 
Mijn vrijheid beperken zodat de 
mensen, die ik mag dienen in Gods 
naam, niet beledigd zijn/worden. 
 
Romeinen 14: 21 

SPAARZAAM 
      /Verspillend 
Spaarzaam omgaan met dat wat 
ons gegeven is. Niet onnodig dingen 
kopen of verspillen. 
 
Lucas 16: 11 

STIPT (nauwgezet) 
      /Onnauwkeurig 
Laat zien dat je grote waarde hebt 
voor andere mensen en de tijd die 
ze vrij maken voor jou. 

 
Prediker 3: 1 

TACTVOL 
      /Lomp 
Het vermogen om te voorkomen 
dat woorden, acties en mijn houding 
leiden tot ongewenste gevolgen. 
 

Spreuken 22: 3 

TEVREDEN 
      /Begeerte 
Realiseren dat God mij alles  
heeft gegeven voor mijn  
huidige geluk. 

 
1 Timotheüs 6: 8 

TOEGEWIJD 
      /Luiheid 
Realiseren dat de dingen die ik doe 
speciale taken zijn van God en al 
mijn energie in deze taken stoppen. 

 
Kolossenzen 3: 23 

TOLERANT 
/Vooroordeel  
Het accepteren van andermans 
unieke expressies van hun  
specifieke karakter (afhangend van 
hun -geestelijke- volwassenheid) 

Filippenzen 2: 2 

VASTBERADEN 
      /Toegeven 
Van plan zijn om Gods doel te willen 
bereiken in Gods timing, ongeacht 
het verzet van anderen. 

 
2 Timotheüs 4 : 7 & 8 

VERANTWOORDELIJK 
      /Onbetrouwbaar 
Weten en doen wat God  
en anderen van mij  
verwachten. 
 
Romeinen 14: 12 

VERGEVINGSGEZIND 
      /Afwijzend 
Degene vergeven die mij iets 
hebben aangedaan, waardoor God 
hen kan liefhebben door mij heen. 

 
Efeziërs 4: 32 

VERZEKERD (in God) 
      /Angst  
Mijn leven bouwen op datgene wat 
eeuwig is en niet kapot kan worden 
gemaakt of kan worden afgepakt. 

 
Johannes 6: 27 

VINDINGRIJK  
      /Verspillend  
Verstandig gebruik van dat wat 
anderen over het hoofd zouden 
zien of negeren. 
 

Lucas 16: 10 

VREUGDEVOL 
      /Zelfmedelijden 
Pure blijdschap ervaren omdat ik 
gemeenschap heb met mijn Heer, 
ondanks de omstandigheden. 
 
 
Psalmen 16: 11 

VRIJGEVIG 
      /Gierig 
Realiseren dat alles wat ik heb 
van God is en dat ik dat mag 
gebruiken voor Zijn doeleinden. 

 
 
2 Korinthe 9: 6 

VRIJMOEDIG 
      /Angstig 
Vertrouwen hebben dat wat ik heb 
te zeggen, of wat ik wil doen,  
waar is en rechtvaardig in de ogen 
van God. 

 
Handelingen 4: 29 

VOLHARDING 
      /Snel opgeven 
De innerlijke kracht om door te gaan 
en stress tegen te gaan,  
zodat je Gods doel kan bereiken. 
 
 
Galaten 6: 9 

WIJSHEID 

      /Natuurlijke neigingen 
Situaties zien en daarop reageren 
vanuit Gods referentiekader. 
 
 
 
Spreuken 9: 10 

ZACHTMOEDIG 
      /Hard 
Het laten zien van zorg en 
persoonlijke betrokkenheid als ik 
anderen help om te voldoen aan hun 
behoeftes. 
 

1 Thessalonicenzen 2: 7 

ZELFBEHEERSING  
      /Genotzucht 
Ogenblikkelijke gehoorzaamheid 
aan de eerste ingevingen van 
Gods Geest. 
 
 
Galaten 5: 24 & 25 


