








God hecht waarde aan edelstenen 

• Openb. 4 vers 3 

  …En Hij die daar zat, zag eruit als de stenen diamant 

     en sardius. 

• Ezechiël 28 vers 13 

  Allerlei edelgesteente was uw sieraad 

• Openb. 21 vers 11 

  …een nieuw Jeruzalem… Zij had de heerlijkheid van God,   

      en haar uitstraling was als een zeer kostbare  

      gesteente, als de glasheldere diamant. 

 

 

 
 





Ben ik daar wel waardevol genoeg voor? 





 
 
 
   OVER-GAVE 

 



Romeinen 12 vers 1 - 8 

• Een levend, heilig offer: een vreugde voor God 

• 1 Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet 
wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat 
uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor 
God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. 

•  2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God 
aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van 
denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, 
aangenaam en volmaakt. 

• 3 Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: beoordeel uzelf 
eerlijk en denk niet te hoog van uzelf, bepaal uw eigen waarde naar 
de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. 

 



• 4 Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen 
doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons.  

• 5 Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus 
vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden 
van dat lichaam. Wij horen bij elkaar.  

• 6 De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend.  

• 7 Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat 
hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. 
Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen.  

• 8 Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de 
woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om 
eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de 
wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk 
hebben, doet dit met opgewektheid. 

 







Vragen om over na te denken  
(voor de huiskring?) 
• Welke genade gaven noemt de Bijbel? 

   Lees: Rom. 12, 1 Cor. 12 en Efeze 4. 

 

• Wie herkennen wij in onze gemeente met deze gave(n)? 

 

• Welke gave kan God nog meer inzetten? 

 

• Naar welke genade gave zou jij je willen uitstrekken? 

 



3X O’s 

•OPENHEID 

 

•OVER-GAVE 
 

•OVERWINNING 



Over- gave 

In Christus 

Dienstbaar willen zijn 

Laat Gods licht schijnen 

Schitter 
(naar Rom. 12 vers 1 -80) 



Tot slot 

• Romeinen 12 vers 12 (BIGT) 

• WEES BLIJ, want God gaat iets geweldigs voor u doen 

• GEEF NIET OP, als u het erg moeilijk krijgt en 

• HOUD NOOIT OP met bidden 


