Vragen om je te helpen je roeping te definieren
Een persoonlijke visie verklaring (of “vision statement”, “bediening filosofie”, doelstelling of
roeping) heeft te maken met ideeen, waarden en principes welk je als richtlijnen gebruikt voor
het maken van beslissingen, of voor evalueren van je doel of bediening. Iedereen heeft er een,
of je het weet of niet. Het gaat er om dat je je passie voor je bediening onder woorden brengt.
Deze vragen kunnen je helpen om dat te doen.

1. Als je ongelimiteerd tijd en middelen zou hebben, wat zou je dan doen?
(denk niet te lang na voordat je schrijft – schrijf wat spontaan in je opkomt)

2. Naar welke normen en waarden wil je leven?
(b.v. eerlijkheid, goede relaties, gastvrij naar anderen)

3. Vergelijk je normen en waarden met je ideeën uit vraag 1. In welke
gebieden overlapt het elkaar?
(b.v. je wilt een gasthuis voor zendelingen starten, en je ziet dat gastvrijheid hoog staat aan je waarden lijst)

4. Wat zijn je sterke punten – wat kan je goed?
(qua karakter, gaven, talenten; b.v. ik kan goed luisteren; guitar spelen; goed typen; goed met computers;
koken; les geven; zingen; iets uitlegen aan anderen; creatief; kan veel doen met weinig; open en vriendelijk)

5. Wat zijn je leerpunten? – waar heb je moeite mee?
(waar ben je zoal in het verleden tegen aangelopen, welk nog steeds van invloed zijn op je functioneren van
nu, en waar je graag verder mee aan de slag zou gaan)

6. Maak een lijstje van factoren t.a.v. Gods leiding voor je persoonlijke roeping
en bestemming.
(zoals Schriftgedeelten, keerpunten in je leven, prophetische woorden, feedback van anderen)

7. Probeer een persoonlijke “vision statement”van jouw passie te maken
(weerspiegelt de uniekheid van jouw gaven en benadrukt passie voor je bediening).

8. Probeer vanuit je ‘vision statement’, een ‘one-liner’ op te schrijven, die je
helpt om anderen uitleg te geven over je plannen en visie m.b.t. zending.

