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Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige 
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis 
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s. 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het 
eerste fundament: bekering.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan Markus en 
Galaten te lezen.

Dit is het eerste 
programma in het 
Leerhuis.

Dit programma:
1.01 Redding

Volgend programma:
1.02 Vier reddingsteksten

Zie voor een overzicht van 
alle 84 programma’s
het Leerhuis.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma gaan we ontdekken waarom het van levensbelang is om Koning Jezus als Redder en Heer in 
ons leven aan te nemen. Aan het einde is er de uitnodiging en de mogelijkheid voor mensen om deze stap direct 
te zetten.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. 
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met 
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er 
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere 
team één minuut om over het antwoord overleg te 
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en 
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven 
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel 
streng doet over de antwoorden, doet het andere team 
dat ook.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, 
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot 
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze 
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het 
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is 
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die 
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs 
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek 
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na 
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in 
gaan.

Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels 
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat 
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt 
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij 
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van 
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-
Fondueprogramma? Geef het door via 
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je 
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle 
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met 
het evangelie.

Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten 
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in 
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest 
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het 
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar 
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te 
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit 
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit 
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy 
schendt.
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1a. Er zijn volgelingen van Koning Jezus die om hun geloof vervolgd, gevangengezet 
of gemarteld worden. Ze doen niets fout; ze belijden alleen hun geloof in Koning 
Jezus. In welk land worden de volgelingen van Koning Jezus in deze tijd het meest 
verdrukt?
(antwoord) Noord-Korea.

2a. Noem twee vormen van marteling die Koning Jezus heeft ondergaan.
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn:
Stokslagen, geselslagen, kruishout dragen, doornenkroon, kruisdood.

3a. Het zou eigenlijk een basisrecht moeten zijn voor iedere wereldburger, dat ze 
tenminste éénmaal het goede nieuws te horen krijgen en beleven. Het goede nieuws 
is, dat iedereen die in Koning Jezus gelooft, gered wordt. Wie hebben de opdracht 
gekregen om dit goede nieuws bekend te maken?
(antwoord) De volgelingen van Koning Jezus.

4a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In de Bijbel wordt de god van de welvaart met naam genoemd. Iemand 
van het vraagstellende team gaat omschrijven hoe hij heet, zonder de 
naam zelf te mogen noemen. Het andere team probeert te raden hoe deze 
afgod heet.
(antwoord) Mammon.

5a. Er zijn altijd mensen geweest die God, de Vader van Koning Jezus, verraden om 
er zelf beter van te worden. Zo is ook Koning Jezus verraden door een vriend, om een 
zak met geld. Welke vriend was dat?
(antwoord) Judas Iskariot.

6a. In de Bijbel wordt ook beschreven dat sommige vrienden van Koning Jezus niet 
al zijn wonderen zonder meer konden geloven. Thomas, één van de discipelen van 
Koning Jezus, kon bijvoorbeeld de opstanding uit de dood eenvoudigweg niet 
geloven. Hoe heeft Koning Jezus hem weten te overtuigen?
(antwoord) Toen Hij uit de dood opgestaan was, riep Hij Thomas bij zich en liet Hij hem de 
kruisigingswonden in zijn handen en zijn zij zien, zodat Thomas met eigen ogen kon zien dat 
Hij daadwerkelijk was opgestaan uit de dood.

7a. God de Vader heeft ons voor onze eigen bestwil duidelijke wetten gegeven, zodat 
we gezond en gelukkig kunnen leven. De essentie van die wetten gaf Hij op twee 
stenen tabletten. Hoe worden deze stenen tabletten doorgaans genoemd?
(antwoord) De tien geboden.

8a. Tijdens grote tv-evenementen zie je vaak een spandoek in het publiek met de 
Bijbeltekst: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.” Waar staat deze tekst in de Bijbel?
(antwoord) Johannes 3:16.
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9a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
De duivel heef de aarde als werkgebied waarover hij regeert. Hij doet niets 
liever dan Gods kinderen overal op aarde dwarszitten, ze kapot maken en 
hen van God de Vader afhouden. Iemand uit het vraagstellende team gaat 
uitleggen welke omschrijving de Bijbel ook kent voor de manier waarop de 
duivel op aarde huishoudt, zonder het woord zelf te gebruiken. Het andere 
team probeert dit “verboden woord” te raden.
(antwoord) Leeuw. (Let op: vermijd bij de beschrijving ook de woorden leeuwin, 
welpen, manen en brullen.)
(toelichting) In 1 Petrus 5:8 staat: “Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden.”

10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Om de relatie met Koning Jezus te kunnen herstellen, moet je eerst 
geloven dat Hij bestaat. Na geloven zijn er nog vier stappen totdat je een 
nieuw leven leidt, als volgeling van Koning Jezus. Het vraagstellende team 
beeldt zonder woorden deze vier stappen uit. Het andere team probeert 
alle vier de stappen te raden.
(antwoord)

1. Accepteren;
2. Bidden;
3. Vergeving ontvangen;
4. Aangenomen worden (door God de Vader).

(toelichting) Pas na je bekering kun je Koning Jezus in je leven aannemen. Je bidt 
een gebed waarin je jouw zonden belijdt en om vergeving vraagt, waarna je als zijn 
kind wordt aangenomen. Eeuwige redding wordt dan jouw zekerheid en het nieuwe 
leven als volgeling van Koning Jezus kan beginnen.

11a. Iedereen die in Koning Jezus gelooft, heeft Hij de macht gegeven om kinderen 
van God de Vader te worden. Als je iemands kind bent, heb je ook recht op de 
erfenis. Waarom kun je zeker weten dat je recht hebt op de erfenis van God de 
Vader?
(antwoord) Omdat Koning Jezus aan het kruis een bloedverbond heeft gesloten met iedereen 
die in hem gelooft.

12a. In het Nieuwe Testament lezen we over heel veel wonderen die Koning Jezus 
hier op aarde deed. Op diezelfde wonderlijke wijze kunnen wij Hem persoonlijk leren 
kennen. Hij is uit de dood opgestaan en naar de hemel opgestegen. Hij leeft dus, en 
Hij zal dat ook persoonlijk aan je bewijzen, alleen zal Hij nooit bij je inbreken want 
in Openbaring 3:20 zegt Hij: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn 
stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem 
gebruiken, en hij met Mij.” Jij moet dus zelf de deur van je hart openen. Wat wordt 
hier met je “hart” bedoeld?
(antwoord) Je geest.
(toelichting) Dit is de plek waar de Heilige Geest van Koning Jezus in je kan wonen.

Slotvraag (beide teams): Wil jij Koning Jezus in je leven aannemen? Neem dan 
bewust deel aan het avondmaal. Daarmee kies je ervoor om Hem aan te nemen.
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1b. Als je naar de toekomst kijkt, kun je dan spreken van een mooie toekomst of een 
zwarte toekomst? Leg uit.
(antwoord) Israël en de volgelingen van Koning Jezus zullen door de antichrist worden 
vervolgd; dat ziet er donker uit. Na de grote verdrukking komt de hemel voor de gelovigen in 
Koning Jezus; dat is mooi.

2b. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de westerse economie onvoorstelbaar snel. 
Veel mensen lieten de armoede achter zich, maar zij beleefden ook het geloof steeds 
minder. Een spreekwoord zegt: “In nood leert men bidden.” Hoe kwam het dat het 
geloof in Koning Jezus minder werd?
(antwoord) Als je rijk wordt, denk je dat je God de Vader en zijn Zoon minder nodig hebt.

3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Tegenover de afgoden van welvaart en heidense geloven kennen we het 
Bijbelse geloof, dat al 6.000 jaar bestaat. Iemand uit het vraagstellende 
team gaat tekenen hoe God de Vader de mensheid voor de eerste keer 
redde, nadat de mensen vreemde goden nagevolgd waren. Het andere 
team probeert dit te raden.
(antwoord) De ark van Noach.

4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Er zijn altijd mensen geweest die vol enthousiasme God de Vader gediend 
en aanbeden hebben. Zo heeft er ook ooit een koning geleefd, die op jonge 
leeftijd een eenvoudige herder was. Hij heeft later meer dan 100 liederen 
geschreven, die vol staan met zijn liefde voor God de Vader. Het 
vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat deze 
herdersjongen onder meer gedaan heeft. Het andere team probeert te 
raden hoe hij heet en wat hier wordt uitgebeeld.
(antwoord) David verslaat Goliath met een slinger en een steen.

5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Wanneer je bekeerd bent, wil God de Vader ervoor zorgen dat je er niet 
alleen voor staat. Iemand van het vraagstellende team gaat door middel 
van liplezen een Bijbelvers zeggen dat daarover gaat. Het andere team 
probeert deze tekst te raden.
(antwoord) “Hij zal u een andere Trooster geven”.
(toelichting) Dit staat in Johannes 14:16. In Johannes 14:26 wordt uitgelegd dat de 
Heilige Geest de trooster is.

6b. De komst van Koning Jezus was al in het Oude Testament aangekondigd. Dit is 
het eerste deel van de Bijbel dat al honderden jaren eerder was geschreven. Zo heeft 
koning David in zijn Psalmen letterlijk voorzegd hoe Koning Jezus, de Messias, zou 
sterven en voor hoeveel geld hij verraden zou worden.
 Naast een koning (David) vinden we in de stamboom van Koning Jezus ook een 
asielzoeker (Ruth) en een prostituee (Rachab). Ook bij de geboorte van Koning Jezus 
waren verschillende rangen en standen vertegenwoordigd. Noem er twee.
(antwoord) Herders, koningen (3 wijzen), middenstander (een timmerman en zijn vrouw), 
engelen.
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7b. Er zijn door de eeuwen heen duidelijke manifestaties van de almacht en kracht 
van God de Vader geweest. Dat was nodig om mensen te straffen voor hun zondige 
manier van leven. Dat deed Hij regelmatig ook om mensen te redden uit hun ellende. 
Straf kan namelijk ook als waarschuwing dienen. Koning Jezus heeft gezegd dat het 
meestal niet een wonder is wat mensen tot inkeer brengt. Wat dan wel?
(antwoord) De liefde die God de Vader voor ons heeft, en die Hij door Koning Jezus aan het 
kruis heeft laten zien.

8b. Mensen kunnen in grote armoede, ellende of ziekte terecht komen. Als ze het niet 
meer zien zitten, zoeken ze naar een uitweg. Welke uitweg biedt Koning Jezus?
(antwoord) Hij heeft ons door zijn bloed vrijgekocht, want Hij is aan het kruis gestorven.
(toelichting) Hij kan ons daardoor genade en nieuw leven schenken.

9b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In de 66 Bijbelboeken lezen we over God de Vader en zijn Zoon, Koning 
Jezus. De schrijvers werden allemaal door Gods Heilige Geest geïnspireerd 
en in al die boeken is geen tegenstrijdigheid gevonden. Wel zijn er vele 
verbanden en voorspellingen die door mensen voor onmogelijk gehouden 
worden. Een van de bekendste verhalen wordt vaak in twijfel gebracht. 
Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen welk verhaal hier 
bedoeld wordt. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) De schepping (7 scheppingsdagen).

10b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
God de Vader is onzichtbaar, maar kan wel zijn liefde aan je laten merken. 
Er zijn veel dingen die echt bestaan, terwijl je ze niet kunt zien. Iemand 
van het vraagstellende team gaat door middel van liplezen daar een 
voorbeeld van geven. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Elektriciteit.

11b. Petrus riep op de Pinksterdag alle omstanders op, zich te bekeren. Op die dag 
bekeerden ongeveer 3000 mensen zich. Als je ervoor kiest om Koning Jezus in je 
leven aan te nemen, ben je niet langer eigen baas, maar ben je zijn volgeling. Koning 
Jezus zegt in Johannes 15:13–14: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, 
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u 
doet wat Ik u gebied.” Er is hier sprake van een opmerkelijke vorm van vriendschap. 
Leg uit waarom.
(antwoord) Er is hier niet sprake van een gewone vriendschap op basis van gelijkheid, maar op 
basis van de een die zijn leven heeft gegeven voor de ander. Daardoor weet je dat Hij altijd het 
beste met je voor zal hebben.

12b. Als je een volgeling van Koning Jezus geworden bent, ga je officieel onderdeel 
uitmaken van zijn Koninkrijk. Je zult niet langer voor jezelf leven, want de levende 
Koning Jezus zal jou op pad sturen om zijn goede nieuws verder te vertellen. Moet 
iedereen die gelooft in Koning Jezus van Hem getuigen? Leg uit.
(antwoord) Ja, Hij heeft daartoe de Grote Opdracht gegeven.
(toelichting) De Heilige Geest helpt je daarbij. Bovendien is het makkelijker, omdat je zelf 
zoveel vreugde hebt over je eeuwige redding. Zoals het spreekwoord zegt: “Waar het hart vol 
van is, daar stroomt de mond van over!”

Slotvraag (beide teams): Wil jij Koning Jezus in je leven aannemen? Neem dan 
bewust deel aan het avondmaal. Daarmee kies je ervoor om Hem aan te nemen.
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