


Efeziërs 4:7-16

7 Christus heeft ons allemaal een geschenk gegeven dat bij ons past. 
Zo goed is Hij voor ons. 8 Daarom staat er in de heilige boeken over Christus: 
“Toen Hij omhoogging naar de hemel, nam Hij de kwade machten met zich mee 
als gevangenen. En Hij gaf geschenken aan de mensen.” 
9 Er staat dus dat Christus omhoog is gegaan. Dat betekent dat Hij eerst naar 
beneden gekomen is, naar de aarde. 



Efeziërs 4:7-16

10 Christus is degene die naar beneden is gekomen. En Hij is degene die omhoog 
is gegaan. Hoger dan de hoogste hemel, zodat Hij over alles kan heersen. 
11 Christus heeft ons geschenken gegeven: Hij gaf ons apostelen, profeten, 
boodschappers van het goede nieuws (evangelisten), leraren, en leiders die de 
christenen steunen in hun geloof (herders). 



Efeziërs 4:7-16

12 Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het 
is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk 
van Christus sterk te maken. 
13 Net zo lang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben, en dezelfde kennis van 
de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn. Totdat de kerk 
volmaakt is, net als Christus zelf. 



Efeziërs 4:7-16

14 Mensen met slechte bedoelingen proberen ons te bedriegen. Ze willen ons 
overtuigen van hun verkeerde ideeën. Vroeger luisterden we naar hen, en raakten 
we in de war. Maar laten we nu geen onverstandige kinderen meer zijn! 
15 Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier 
gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk.



Efeziërs 4:7-16

16 Zonder Hem kan de kerk niet bestaan, zonder Hem kan de kerk geen eenheid 
blijven. De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich, en ze 
helpen om die kracht door te geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die 
kracht. Want de kerk kan alleen groeien als iedereen in liefde samenwerkt. 



Christus heeft ons allemaal een geschenk gegeven dat bij ons past. 
Zo goed is Hij voor ons. 

Efeziërs 4:7



Efeziërs 4:8-10

8 Daarom staat er in de heilige boeken over Christus: “Toen Hij omhoogging naar 
de hemel, nam Hij de kwade machten met zich mee als gevangenen. En Hij gaf 
geschenken aan de mensen.” 
9 Er staat dus dat Christus omhoog is gegaan. Dat betekent dat Hij eerst naar 
beneden gekomen is, naar de aarde.
10 Christus is degene die naar beneden is gekomen. En Hij is degene die omhoog 
is gegaan. Hoger dan de hoogste hemel, zodat Hij over alles kan heersen. 



Christus heeft ons geschenken gegeven: 
Hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws 

(evangelisten), leraren, en leiders die de christenen steunen in hun geloof (herders). 

Efeziërs 4:11



Efeziërs 2:19-22

19 Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. 
Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen 
met de anderen christenen. 20 Alle christenen samen vormen een eenheid: de 
heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. 21 Het 
fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. 
22 Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw 
op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. 



Romeinen 12:6-8 Profetie Geloof Dienen Leren Bemoedigen Barmhartigheid

1 Korintiërs 12:8-11 Wijsheid Kennis Geloof Genezen Wonderen Profetie Onderscheiding 
van geesten Talen Uitleg 

talen

1 Korintiërs 12:28 Apostelen Profeten Leraars Wonderen Helpen Genezen Besturen Talen

Efeziërs 4:11 Apostelen Profeten Evangelisten Leraren Herders

1 Petrus 4:11 Preken Dienen



Efeziërs 4:12-13

12 Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het 
is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk 
van Christus sterk te maken. 
13 Net zo lang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben, en dezelfde kennis van 
de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn. Totdat de kerk 
volmaakt is, net als Christus zelf. 



Mensen met slechte bedoelingen proberen ons te bedriegen. 
Ze willen ons overtuigen van hun verkeerde ideeën. 

Vroeger luisterden we naar hen, en raakten we in de war. 
Maar laten we nu geen onverstandige kinderen meer zijn! 

Efeziërs 4:14



CHECK GESCHENKEN / GAVEN / TALENTEN / AMBTEN

 Altijd erkenning dat Jezus is Heer 
 Altijd in lijn met Gods Woord
 Altijd tot opbouw van de gemeente(leden) 

 Diegene is dienend 
 Diegene staat goed bekend



Efeziërs 4:15-16

15 Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier 
gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk.
16 Zonder Hem kan de kerk niet bestaan, zonder Hem kan de kerk geen eenheid 
blijven. De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich, en ze 
helpen om die kracht door te geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die 
kracht. Want de kerk kan alleen groeien als iedereen in liefde samenwerkt. 



1 Korinthiërs 13:1-3

1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de 
Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de 
engelen. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God 
je Zijn boodschap bekendmaken en krijg je van Hem al zijn geheime kennis. En 
zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. 3 Als je geen 
liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. 



GODS GESCHENKEN ONTVANGEN WIJ VOOR NIETS, MAAR NIET VOOR NIETS!

HERKEN JE GODS GESCHENK AAN JOU? BEANTWOORD JIJ GOD MET JOUW GESCHENK  BESCHIKBAARHEID


