WAT IS MIJN
BESTEMMING

ONTDEK
JE UNIEKE
BESTEMMING
VOOR
JE LEVEN.

“Want zijn maaksel zijn wij, in
Christus Jezus geschapen om
goede werken te doen, die God
tevoren bereid heeft, opdat wij
daarin zouden wandelen”.
Efeziërs 2:10
2

WAT IS MIJN
BESTEMMING?
Een vraag die we onszelf allemaal weleens
stellen: wat is mijn bestemming? Veel mensen
voelen zich dan ook ‘onbestemd’! God heeft
een plan met deze wereld, maar zou hij dat
ook met een ieder van ons hebben? Ontdek
het! Gods plan met jouw leven staat vast.
Laten wij eens kijken naar wat er in
Efeziërs 1: 4, 5 staat:
“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór
de grondlegging der wereld, opdat wij heilig
en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe
bestemd als zonen (dochters!) van Hem te
worden aangenomen door Jezus Christus, naar
het welbehagen van zijn wil”.
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En vervolgens kijken we naar Efeziërs 2:10:

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus
geschapen om goede werken te doen, die God
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen”.
Begrijp je wat je leest?! Het is echt waar: God heeft ons bestemd , dat wij een zoon of dochter van Hem worden. En met
de nadruk: “In Liefde”! Hij houdt zoveel van jou, dat Hij, als jij
Christus aanneemt in jouw hart, jouw aanneemt als Zijn eigen
kind. Met alle beloften, die Hij ons in Zijn Woord geeft. Verder
zien we, dat Hij al voorzien heeft in de dingen, die we (kunnen) gaan doen in Zijn Naam. In Joh. 14:12 staat:
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“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij
gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook
doen, en grotere nog dan deze…”.
God verlangt er dus niets liever naar dat jij: 1) Weet wie je
bent; 2) dat je weet wie jij in Hem bent; 3) en dat je handelt
naar wat je bezit in Hem. Zó wandel je in jouw bestemming.
Dus als je begrijpt dat je een kind van de Allerhoogste God
bent (identiteit in Christus) en weet hoe je kunt gaan handelen naar de beloften en principes uit Gods Woord, dan ga je
vanzelf in je bestemming wandelen, onder leiding van de Heilige Geest (Joh.16:13). Je identiteit kennen en ervaren is lang
niet altijd zo duidelijk en makkelijk. Onze passie is echter om
jou hiervoor uit te dagen en te inspireren, om op zoek te gaan
naar jouw unieke bestemming!

Naast het kennen en het handelen naar je nieuwe identiteit,
is het net zo belangrijk, dat je je talenten leert ontdekken. We
zijn immers allemaal uniek geschapen met ieder zo zijn/haar
eigen karakter en kwaliteiten. Die kwaliteiten en ons karakter
noemt de Bijbel: Talenten. We vinden het verhaal over de talenten in Mattheus 25.
Deze talenten heeft God ons gegeven als richtingaanwijzer in
ons leven. Ze zijn de bril waardoor we de wereld om ons heen
bekijken.
De talenten prikkelen ons, om in beweging te komen en bijvoorbeeld uitdagingen aan te gaan. Hoe weet je, welke talenten en gaven jij hebt? Wij helpen je graag inzicht te krijgen in
jouw talenten, door een unieke Talenten Evaluatie. Daarnaast
verwijzen we je naar Degene, die jou de talenten heeft gegeven: God Zelf! Onze zoektocht begint immers bij onze Maker!
Dus, als we onze talenten ontdekken, is het belangrijk dat we
ermee aan de slag gaan, ernaar gaan handelen. Dan zullen we
daarna in onze bestemming gaan wandelen.

Kortom:
Jij zal in jouw bestemming gaan wandelen als;
A) Jij je identiteit ontdekt in Christus en ernaar gaat
handelen volgens de principes in Gods Woord.
B) Jij bewust wordt van je Unieke Talenten en ze gaat
inzetten in Gods Koninkrijk*.
* Gods Koninkrijk = Daar waar jij bent in Christus, daar
is God aanwezig.
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EQUIPPING
THE SAINTS
Efeziërs 4:12
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Onze missie:
1) Jou door middel van training/coaching en begeleiding bewust te maken, wie je bent in Christus en jou handvatten
te geven, hoe je dit praktisch kan maken in je leven.
2) Jou door middel van een Evaluatie inzicht te geven/bewust
te maken van je Talenten en Gaven. En je te helpen ze te
leren ontwikkelen en gebruiken in je leven.
3) Jou toe te rusten voor het werk wat God voor jou heeft
klaarliggen al ‘voor de grondlegging van de wereld’.
4) Jou daarna ‘uit te zenden’ naar de plaats, waar God jou
wil hebben. Dat kan heel dichtbij huis (in je werk/als vader,
moeder/als partner) maar dat kan ook over grenzen zijn.
Wat doen we praktisch?

1. TALENTEN EVALUATIE
Wij verlangen ernaar, dat je geïnspireerd en uitgedaagd
wordt, om op zoek te gaan naar jouw unieke bestemming!
Voor een ieder betekent die bestemming iets anders. We zijn
immers allemaal uniek geschapen met ieder onze eigen karakter en kwaliteiten.
Ieder mens zit met dezelfde 5 vragen van zijn hart:

1

Wie ben ik?

2

Waar kom ik vandaan?

3

Waarom ben ik hier?

4

Wat kan ik doen?
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En waar ga ik naar toe?

Identiteit

Bron

Doel

Talenten

Bestemming

Dit zijn vragen die we onszelf allemaal weleens stellen. Dat
is ons werk, mensen richting geven en te zorgen dat jij maximaal jouw capaciteiten zal benutten!

7

8

Transform Our World
When you’re down to nothing God is up to something.
The faithful see the invisible believe the incredible
and the receive the impossible.

Er zijn drie varianten van de Talenten Evaluatie. Een nadere
toelichting vind je op pagina 12.
1.

Basic

2.

Professioneel

3.

Executive

Een talentenevaluatie gaat verder dan het testen van iemands
vaardigheden of het vaststellen van competentie gebieden.
Een mens laat zich eenvoudigweg niet vangen in een model
van 4 of 9 competenties of in een kleurendiagram. Dat geeft
een indicatie. Ieder mens is immers uniek. Daarom meten we
27 Talenten, die we ontlenen aan Gods Woord. Het unieke van
onze Talenten Evaluatie zit in het feit dat wij:
je unieke talentencombinatie meten; je specifieke slagkracht weten; je blinde vlek vaststellen en iets zeggen over
je bestemming. We meten niet alleen of je ook een talent
hebt maar ook procentueel in welke mate. Zo kan je direct
zien dat je een talent mist, maar ook of je er überhaupt wel
aanleg voor hebt. Bij de Basic variant weet je welke top
9 - talenten je hebt (zonder scores).
de vertaalslag maken naar (missionaire) organisaties en bedrijven. We kunnen dus expliciet aangeven en iets zeggen
over je inzetbaarheid in organisaties. Wie bereik jij met je
gaven? Weet je mensen aan je te binden? Ben je goed in
strategie of teamwork? Kortom: wij zeggen iets over je rendement. Dat is bijzonder handig, want je ziet direct waar
het rendement van jezelf en van je team verbeterd kan worden. Uiteindelijk gaat het erom dat we vruchtdragen.
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als je op zoek bent naar een nieuwe werkkring of uitdaging, dan zie je direct wat voor type functies bij je passen
én van welke werkzaamheden je niet gelukkig gaat worden. Welke talenten heb jij? Is het een medewerkerstalent,
een managerstalent of een teamleiderstalent.
Inzicht in de combinatie van talenten kan je behoeden
voor het nemen van verkeerde beslissingen, bijv. voor;
werk, relaties, partnerkeuze, enz. De Evaluatie geeft je
daarbij richting.
elk talent hebben we vertaald naar een (klanten)behoefte
bij de ander. Zo ben je in staat goed in te schatten met
welke collega’s en klanten je het beste samenwerkt. Jouw
talenten voorzien in een behoefte bij anderen. Als je daar
heel goed van bewust bent dan ben je ook beter in staat
om anderen te overtuigen en te interesseren voor jou of
de dienst die je levert of het werk wat je doet. Zo neemt je
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eigenwaarde toe. Ook in de geestelijke wereld ben je dan
beter in staat te voorzien in de noden van anderen.
bij de Executive variant, zijn ook verschillende coach modules ontwikkeld, bijvoorbeeld: 1. Managen van je blinde
vlek (wat weerhoudt jou er nu van om te groeien in je ontwikkeling). 2. Begeleiding naar baan (profilering naar buiten toe, zeer uitgebreide set met sollicitatie vragen om je
voor te bereiden op gesprekken etc.). 3. Leidinggeven (managen van teams, wat is jouw unieke teambijdrage, etc.).
4. Persoonlijke effectiviteit: wat kan jij nu echt verbeteren
in je werk. Zodanig dat ze je willen vasthouden of carrière
perspectief bieden. Verdere uitwerking van de Executive
variant vind je op pagina 11.

9 competenties waarop
anderen uw prestatie
beoordelen?
Hoe ervaren zij u?
Hierin kunt u leren hoe anderen uw
teambijdrage ervaren. Voorbeelden:
• Ervaren de anderen dat u voldoende
meebeweegt
• Bevordert u wel gezamenlijke acties
• Bent u voldoende toegankelijk en
beschikbaar voor anderen
• Heeft u een inspirerende invloed op anderen
• Bent u een rolmodel voor anderen
• Ideaal voor functionerings- en
beoordelingsgesprekken

Welke 9 competenties
typeren uw persoonlijke
inzet?
Optimaal gebruik maken van uw
werkkring. Voorbeelden:
• Anticipeert u voldoende op anderen
• Benut u situaties voldoende
• Draagt u voldoende bij aan nieuwe
ontwikkelingen, draag u bij aan een
goede teamcommunicatie
• Stimuleert u anderen

1

Hoe benut de
medewerker de
organisatie-bronnen
binnen zijn werkkring?

2

Wat kenmerkt
uw persoonlijke
prestatie?
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3

Mijn persoonlijke
werkstijl
verbeteren?

Welke competentie is de
sleutel om meer vrucht te
dragen?
Hoe effectief werkt u? Voorbeelden:
• Gaat u goed om met veranderingen?
• Benut u kennis en ervaring voldoende
• Effectiever werken
• Een positieve stijl ontwikkelen
• Andere mobiliseren en op gang brengen
• Anderen beter inschakelen
• Uzelf beter promoten
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Hoe draagt
u bij aan de
teamprestatie?

9 competenties
waarop anderen
uw teambijdrage
beoordelen
• Teameffectiviteit
• Draagt u bij aan een slagvaardige
uitvoering
• Hoe bevordert u de inzet van
ieders talenten
• Draagt u bij aan goede
informatiestromen
• Draagt u voldoende bij aan de
teamprestatie
• Bevordert u de inzet van ieders
talenten

Talenten Evaluatie
Persoonlijke ontwikkeling

Basic

Professional
Executive
(Hele dag)

Blinde vlek

Compensatie
talent

Personal
Mission
Statement

Geestelijke
gaven

Persoonlijke
effectiviteit

✔

-

-

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

Top 9 talenten

(Halve dag)

(Hele dag)

Talenten

✔
Alle talenten, score
per talent verdeeld
over vier sterren

✔
Alle talenten,
score per talent in
percentages.

SAMENVATTEND
We hebben de Talenten Evaluatie in drie varianten. Naast de
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talenten, tonen deze ook je blinde vlek aan. De blinde vlek is
datgene wat je weerhoudt de juiste keuze te maken en door
te groeien. Daarnaast laten we je ook jouw compensatietalent
zien. Het compensatietalent probeert je blinde vlek te vermijden ofwel je probeert de blinde vlek met een bepaald gedrag
te compenseren. Echter ook dit gedrag weerhoudt je door te
groeien!
De drietal evaluaties die we je kunnen aanbieden zijn natuurlijk afhankelijk van je vraagstelling en de beschikbare
investering. We lichten graag de drie varianten persoonlijk
toe. (Maak vrijblijvend, per mail of telefonisch, een afspraak
met ons, dan gaan we samen met jou kijken welke variant het
beste bij jou past).
Zoals je hebt kunnen lezen, bedienen we zowel de zakelijke,
als de particuliere markt.

Coach modules
Werk

Gemeente / kerk

Team
effectiviteit/
leidinggeven

Mijn beste
functie

Mijn beste
organisatie

Voorbeeld
functieprofiel

Coaching
voorganger/
predikant

Begeleiding
oudsten team
/ kerkenraad

Visie-Missie
Bestemming

-

-

-

-

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2. TRAININGEN
Dit zijn de zes trainingen die we momenteel geven.
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1. IDENTITEIT IN CHRISTUS
God wil dat we genieten van het goede. En boven alles wil Hij
ons leren intens te genieten van Hem. Ontdek wat het betekent een zoon of dochter van God te zijn. Als wij onze identiteit leren kennen in Christus, veranderen wij naar Gods beeld.
Dan gaan wij Gods onbegrijpelijke liefde ervaren in ons leven.
Dat biedt geborgenheid en zekerheid.

2. GODS STEM VERSTAAN
Het is Gods sterke verlangen heel persoonlijk tot ons te spreken, midden in onze specifieke levens en omstandigheden.
Hoe herken je dat God tot je spreekt of je iets duidelijk wilt
maken? Gods stem verstaan in je leven is de sleutel tot het
wandelen in je bestemming. Deze training verandert je leven
volkomen, omdat je Gods dagelijkse leiding gaat ervaren door
de Heilige Geest.

3. VERNIEUWING VAN JE DENKEN
In Spreuken 23:7 staat: “Zoals een mens denkt in zijn hart,
zo is hij”. Onze daden zijn dus een direct gevolg van onze
gedachten. Het is daarom van vitaal belang dat ons denken
wordt vernieuwd (Rom. 12:2). Wanneer je Gods goede plan
voor jouw leven ziet, ga je erin wandelen. Dan worden Zijn
wegen - jouw wegen en Zijn gedachten - jouw gedachten.

4. EFFECTIEF BIDDEN
Bidden is voor iedereen. Je kunt de stem van God beter verstaan, als je kiest voor een levenshouding van afgestemd zijn
op Hem. Maar hoe kunnen we dit effectief doen? Bidden is als
zuurstof voor je leven: jouw dagelijkse wandel met God. Bidden leert je wat in het hart van de Vader is en leert je effectief
geestelijke strijd te voeren.
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5. GEESTELIJKE STRIJD
Iedere christen krijgt te maken met geestelijke strijd in zijn
of haar leven. Innerlijke strijd tegen leugens, verleidingen en
beproevingen. En uiterlijke strijd in het Koninkrijk van God
door weerstand, verblindheid en verdeeldheid. Deze training
moedigt je aan om ‘staande te blijven in de strijd’ en om actief
onze aanvalswapen te gebruiken.

6. PROFETEREN
‘Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en
dochters zullen profeteren’ (Joël 2). Profetie is geen mensenwerk, maar het werk van de Heilige Geest in de gelovige. Profeteren is in de eerste plaats: luisteren naar wat God heeft te
zeggen en dat doorgeven aan degene voor wie de boodschap
is bestemd. In deze training leer je stap voor stap Gods stem te
verstaan en toe te passen in het profetische.

3. SPREEKBEURTEN/WORKSHOPS
Zowel Siebe als Volke geven spreekbeurten door het hele land
heen. Zij spreken ook op tal van christelijke conferenties. Mail
of bel ons voor een afspraak; voor een spreekbeurt, afgestemd op jouw doelgroep!

VOLKE

VOLKE SPREEKT GRAAG OVER:
•

Identiteit in Christus: Zoon-/Dochterschap

•

Je Bestemming in Christus vinden

•

Geestelijke Wereld/Geestelijke Strijd

•

Strijd in je denken

•

Hoe herken je Gods Stem?

•

Passie voor Jezus

•

De Bruid van Jezus

•

Aanbidding

•

Profeteren

•

Bevrijding

•

Sta op en laat je licht zien…maar hoe?
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SIEBE

SIEBE SPREEKT GRAAG OVER:
Siebe (s)preekt in diverse kerken en gemeenten: van PKN – Baptist tot Evangelisch. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen op
mannendagen en andere zakelijke bijeenkomsten, waaronder
CBMC. Hij spreekt over uiteenlopende onderwerpen.
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•

Gods Plan met jouw leven

•

Bijbelse identificatie figuren

•

Leiderschap

•

Motiveren en Inspireren: Mensen in beweging krijgen

•

‘De Zeven Bergen’ strategie: Transformatie van jouw dorp
of stad

•

Koninkrijksvisie: Koninkrijksprincipes bouwen in je persoonlijk leven of organisatie

Hij heeft een aantal uitgaven op zijn naam staan, waaronder:
•

Man! (met H. Medema, K. de Jong en W.J. Ouweneel);

•

En een aantal zakelijke uitgaven op het gebied van kwaliteit, personeel en organisatie (in Engels/Frans vertaald).

WORKSHOP
Siebe en Volke geven ook workshops met als thema: “Hoe je
talenten te managen”. In deze workshop krijg je begrip, hoe
talenten in de praktijk werken; hoe ze voorzien in de behoeften van de ander. Vraag naar de mogelijkheden bij jou in de
buurt!.

4. PERSOONLIJKE COACHING/
BEGELEIDING
IDENTITEIT
Als je meer persoonlijke coaching wilt kan het gaan over jouw
identiteit (wie ben jij in Christus los van je talenten, wie ben
jij volgens je zelf, wie ben jij volgens anderen). Maar kloppen
die beelden ook wel. Stappenplan en Personal Mission Statement (wat is jouw bestemming, God heeft een plan met deze
wereld en welke rol speel jij daarin?). Welke stappen ga je
zelf nemen om patronen te doorbreken en de juiste stappen
te zetten. Als je in staat bent de aan jouw door God gegeven
talenten ook onder de heerschappij van God te stellen, dan
kunnen het gaven worden. M.a.w. zouden je natuurlijke talenten iets kunnen zeggen over Gods bestemming met jou
leven in Zijn Koninkrijk.

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING/
BIDDEN VOOR GENEZING EN BEVRIJDING
Uit voorgaande heb je begrepen, dat God een unieke bestemming heeft met een ieder van ons, maar we leven in een gebroken wereld. Hierdoor zijn velen van ons gekwetst/gewond
en/of gebonden geraakt. Ieder mens heeft zijn pijn, verdriet
en ziekte te dragen. Hierdoor raakt hij/zij vaak gebonden aan
angst, twijfel, misleiding, enz.. Wegen worden afgesloten,
waardoor ook de levensruimte en blijdschap worden geblokkeerd. Alvorens God jou wil “gebruiken”, wil Hij jou eerst herstellen en oprichten. Wij bieden psychosociale hulpverlening
aan, aan een ieder, die verwondt en/of gekwetst is geraakt.
Daarnaast bidden we voor bevrijding, genezing en heling,
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door de kracht van de Heilige Geest. God wil namelijk dat wij
als kinderen van Hem vrij zijn, en in afhankelijkheid van Hem
gaan leven. Wij helpen je zicht te geven op wat God belooft
in Zijn Woord. Zijn Waarheid maakt je waarlijk vrij! Wij helpen
je patronen te doorbreken, waardoor je een nieuw perspectief
krijgt in je leven. Daarnaast maken we je bewust van het werk
van de duivel, die onrust zaait en jou gedachten van misleidingen/twijfel en angst geeft, om je van je bestemming af te houden. We hebben nl. niet te strijden tegen “vlees en bloed”(zie:
Ef.6). Wij helpen je stand te houden en te overwinnen in de
Naam van Jezus.

5. BEGELEIDING OUDSTEN/
KERKENRADEN
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Al geruime tijd begeleiden wij oudstenteams/kerkenraden, als
onderdeel van onze bediening, als apostel en profeet. In nauwe samenwerking en overleg met het oudstenteam helpen
wij de gemeente inzicht te geven op Gods unieke bestemming
met haar. Immers, God heeft niet alleen een unieke bestemming voor een ieder van ons persoonlijk. Ook de gemeente
mag Gods Liefde en Heerlijkheid weerspiegelen in haar omgeving. God gebruikt ons: door profetisch woorden, door
woorden van wijsheid en kennis, door een praktisch visie/
missiebeleid, Zijn doel aan de gemeente kenbaar te maken.
Daarbij helpen wij de onderlinge gemeenteleden samen weer
Lichaam te zijn van Christus, het Hoofd. Soms loopt het niet in
de gemeente, dan kunnen wij optreden als mediator en coach
van het team. De bediening/roeping vraagt veel van de leiders
van de gemeente. Daarom bieden wij hen persoonlijke coaching aan, om hen te ondersteunen, te ontlasten en richting
te geven.

6. TEAMCOACHING
ECHTPAREN
Naast de persoonlijke coaching en begeleiding, verlangen we
er ook naar, dat echtparen (partners) hun unieke bestemming
vinden in Christus. Niet voor niets gebruikt God het beeld van
het huwelijk in de Bijbel (de bruid/bruidegom). God heeft een
speciaal plan met het huwelijk en wil echtparen samen ook
specifiek gebruiken ter opbouw van Zijn Koninkrijk op aarde.
We maken daarbij gebruik van bovenstaande Talentevaluatie,
waardoor partners zicht krijgen op elkaars talenten, blinde
vlek en compensatietalent. Daarna gaan we een “ Talentenmatch” maken van ieders Evaluatie. We leggen daarbij denkbeeldig ieders Unieke Talentencombinatie op elkaar, waardoor je inzicht krijgt; waarin je elkaar aanvult, elkaar versterkt
en elkaar soms meer de ruimte moet geven. Het is een enorme
bewustwording van elkaars kracht en het versterkt daardoor
de relatie.

BEDRIJVEN
Siebe is in het dagelijks leven actief als businesscoach. Het is
zijn passie om bedrijven richting te geven en op hun bestemming te brengen.
Hij begeleidt ondernemers/organisaties om Gods koninkrijksprincipes in te voeren in hun bedrijfsvoering. Hij leert hen
daarbij te ondernemen in afhankelijkheid en vertrouwen op
God. Hij verbindt bedrijven en gemeenten/kerken, om samen
het verschil te maken in de maatschappij. Om zo een stuk
transformatie van hun dorp/stad tot stand te brengen.
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WAT IS MIJN
BESTEMMING

Meer weten? Bel of mail ons.
info@svision.nl
tel: 0577 407600

KOM IN BEWEGING!
WATISMIJNSTEMMING.NL

Garderenseweg 259
3852 NH Ermelo
Volg ons ook op Facebook
facebook.com/watismijnbestemming

