
Karaktertest 2 - op basis van alle karaktereigenschappen 

1. Geef per regel een waardering in van 0-3 in de score kolom: 
     0 = (bijna) niet aanwezig, 1 = enigszins aanwezig, 2 = tamelijk aanwezig, 3 = sterk aanwezig. 
2. Bepaal de totaalscore voor elk van de 4 karakteraspecten door de 4 bijbehorende scores bij elkaar op te tellen. Je ziet dan in één oogopslag welke 
karakteraspecten bij jou de boventoon voeren. 
3. Zie voor een gedetailleerde toelichting per karakteraspect en per karaktereigenschap (vooral die met je hoogste scores!) de hoofdstukken  8.4, 8.5, 8.6 en 
8.7 in www.herschepping.nl.  Daarin vind je veel waardevolle tips die speciaal voor jou van belang zijn om te groeien in geloof en met een beter karakter. 
 

karakteraspect/ 
karaktereigenschap 

karakterbehoeften karaktergaven karakterzwakheden score totaal 
score 

verstandelijk  wat innerlijke waarde heeft introvert, rijk innerlijk leven, begaafd gauw bezorgd, pessimistisch, laag zelfbeeld   

      rationeel kennis, diepgang, logica  analytisch, diepzinnig, onderzoekend betweterig, teruggetrokken, onzeker  

      gewetensvol normen, rechtvaardigheid, perfectie serieus, trouw, consistent, gedreven, eerlijk weinig flexibel, kritisch, perfectionistisch, 
gespannen 

 

      creatief idealen, schoonheid, kunstuitingen verbeeldingskracht, origineel, kunstzinnig, 
idealistisch 

zweverig, onpraktisch, chaotisch  

gevoelsmatig mensen, populariteit extravert, gezellig, mensgericht zwakke wil, oppervlakkig, pronkerig   

      levendig afwisseling, opwinding, beweging enthousiast, spontaan, optimistisch impulsief, druk, wispelturig  

      sociaal relaties, gezelschap, aandacht aanhankelijk, meelevend, fijngevoelig geen eigen mening, opdringerig, praatziek  

      ruimhartig warmte, ruimte vergevingsgezind, royaal, flexibel slordig, te ruimdenkend, toegeeflijk,  

wilskrachtig  actie, respect, bewondering actief, energiek, vol zelfvertrouwen prestatiegericht, trots op succes en status   

      zelfstandig zelfstandigheid, avontuur, 
vernieuwing 

zelfredzaam, ondernemend, doelgericht afstandelijk, solistisch, eigenzinnig  

      gezagvol verantwoordelijkheid, macht, 
respect 

leiding gevend, verantwoordelijk dominant, hard, ongezeglijk  

      vastberaden actie, uitdaging, risico's, strijd moedig, standvastig, strijdbaar roekeloos, agressief, wedijverig  

evenwichtig rust, bekende omgeving veelzijdig, rustig vriendelijk weinig initiatief, weinig gemotiveerd   

      beheerst zekerheid, veiligheid, stabiliteit nuchter, geduldig, stressbestendig, trouw  traag, behoudzuchtig, koppig   

      volgzaam harmonie, leider boven zich, werk dienstbaar, bescheiden, vredelievend te afhankelijk, bang, lijdelijk   

      werkzaam regelmaat, structuur, concrete 
dingen 

ordelijk, praktisch, ijverig, zorgzaam weinig fantasie, te routinematig   
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