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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.

Vorig programma:
1.01 Redding

Dit programma:
1.02 Vier reddingsteksten

Volgend programma:
1.03 Zonde

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

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Hoe weet je of je gered bent? Heb je eigenlijk wel redding nodig? Dit is misschien wel het belangrijkste TXT 
Fondue voor jouw (eeuwige) leven!

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. In dit programma behandelen we vier Bijbelteksten, die samen het evangelie 
heel duidelijk uitleggen. Telkens lezen we een tekst bespreken we deze met een 
aantal vragen.

De eerste reddingstekst is Romeinen 3:23–24, waarin staat: “Want allen hebben 
gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd 
door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Wie hebben gezondigd?
(antwoord) Elk mens.
(toelichting) Het gaat hier om iedereen behalve Koning Jezus. Over Hem staat in 2 Korinthe 
5:21 geschreven: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

2a. Wat is zonde?
(antwoord) Je doel missen.

3a. Wat is de consequentie van zonde in je relatie met God de Vader?
(antwoord) Dat je de nabijheid mist van de God van Abraham, Izak en Jakob, de Vader van 
Koning Jezus. Een ongelovige leeft gescheiden van Hem.

4a. De komende vragen gaan over Romeinen 1:16–21:
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 

kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook 
voor de Griek.

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 
geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in 
ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun 
bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van 
de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht 
én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of 
gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig 
hart is verduisterd.

Zeg in eigen woorden wat gerechtigheid of rechtvaardigheid betekent.
(antwoord) In Bijbelse zin is het een maatstaf van wettigheid (je aan de regels houden) en het 
tegenovergestelde van wetteloosheid. Het houdt ook in: recht varen, je recht halen.
(toelichting) Het Van Dale woordenboek zegt: “in overeenstemming met het recht 
(handelend), billijk, eerlijk.”

5a. De tweede reddingstekst is Johannes 1:12, waar staat: “Maar allen die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, 
namelijk die in Zijn Naam geloven.” Welke twee stappen noemt deze Bijbeltekst 
waardoor je kind van God de Vader wordt?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Koning Jezus opnemen/ontvangen/aannemen.
2. In Koning Jezus geloven (in zijn Naam).
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6a. Waarom kwam Koning Jezus naar de aarde?
(antwoord) Om redding van onze zonden voor ons te bewerken.
(toelichting) In Mattheüs 20:28 staat: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen, en  Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.”

7a. In de derde reddingstekst, 1 Johannes 1:9, staat: “Als wij onze zonden belijden: 
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid.” Wat moet je doen om vergeving van zonden te ontvangen?
(antwoord) Je zonden belijden.

8a. God de Vader blijft Zijn volk (de Israëlieten, ongeveer 2 miljoen mensen) in de 
woestijn verzorgen met water en gezonde voeding, ook al waren ze ongehoorzaam 
door niet direct het beloofde land in te trekken uit angst. Hoe heette die eentonige 
maar gezonde voeding? 
(antwoord) Manna.

9a. In welk opzicht is het opkijken naar de slang op de paal nu nog voor ons 
relevant?
(antwoord) Wij moeten opkijken naar de slang op het kruis, dat symbool staat voor Koning 
Jezus die is gestorven voor de vergeving van onze zonden.

10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden hoe je werkelijk 
berouw toont. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Kies zelf uit welke van deze je uitbeeldt:

1. Bergen, val op ons (verberg ons).
2. In zak en as (een rouwkleed aan en as op het hoofd).
3. Haren uit hoofd en baard trekken.
4. Jezelf berouwvol op de borst slaan.

(toelichting) Zie Openbaring 6:16; Esther 4:1; Ezra 9:3 en Lukas 18:9–14.

11a. De volgende vragen gaan over de vierde reddingstekst, Handelingen 2:38–40, 
waarin staat: 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de 
Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor 
allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen 
aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

Welke twee dingen moet je zelf doen?
(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. Je bekeren.
2. Je laten dopen in de Naam van Jezus Christus.

12a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Petrus spoorde zijn toehoorders aan iets te doen. Wat moesten zij doen? 
Iemand uit het vraagstellende team gaat dit uitleggen, zonder de woorden 
die Petrus gebruikte zelf te mogen noemen. Het andere team probeert 
deze “verboden woorden” te raden.
(antwoord) Zich laten redden (uit dit verdorven/verkeerde (mensen)geslacht).
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1b. Wat betekent genade?
(antwoord) Onverdiende gunst.

2b. Wat is het doel van een mens vanuit het oogpunt van God de Vader?
(antwoord) Dat je in God de Vader gelooft, wat betekent dat je Hem vertrouwt en 
gehoorzaamt. Daardoor word je behouden.

3b. Zolang we niet geloven, verwerpen wij God de Vader en leven we in opstand 
tegen Hem. Wat kan Hij daardoor niet doen?
(antwoord) Ons aannemen als Zijn kinderen.

4b. God de Vader is rechtvaardig. Zijn er ook mensen die bij het Laatste Oordeel zich 
kunnen verschuilen achter het excuus “ik heb het niet geweten [dat God de Vader 
bestaat]”? Leg uit.
(antwoord) Nee; je kunt vanuit de schepping met je verstand doorgronden dat God de Vader 
bestaat zodat je geen verontschuldiging hebt.
(toelichting) In Romeinen 1:20 staat: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden 
sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn 
eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.”

5b. Johannes zegt datzelfde nog een keer maar dan anders in 1 Johannes 5:11–12: 
“En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en 
dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet.” Leg uit wat dat “leven” inhoudt.
(antwoord) Dat je voor eeuwig bij Hem mag zijn.

6b. Door het offer van Koning Jezus aan het kruis werd dus redding gebracht. 
Sindsdien heb je de keuze of je dat offer wilt aannemen of afwijzen. Wat gebeurt er, 
als je die “reddingsboei” die je toegeworpen wordt, niet vastgrijpt?
(antwoord) Dan ga je verloren want God kan je niet aannemen.
(toelichting) Mattheüs 10:28b zegt daarover: “wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel 
als lichaam te gronde kan richten in de hel.”

7b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat je moet 
doen om gereinigd te worden van alle kwaad. Het andere team probeert dit 
te raden.
(antwoord) Je zonden belijden.
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8b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.) 
Ook al wordt het volk Israël elke dag gevoed, men blijft ondankbaar en 
ongelovig. Ze willen beter eten en denken dat ze in de woestijn zullen 
sterven. Uiteindelijk stuurt de God de Vader als straf gifslangen die de 
Israëlieten bijten. Hierna zien ze in, dat ze zondigden door de God de 
Vader en Mozes verwijten te maken en ze roepen om hulp, omdat mensen 
sterven aan de slangenbeten.

God de Vader geeft Mozes de opdracht een koperen slang te maken en 
die op een paal te zetten. Iedereen die gebeten wordt maar opziet naar de 
slang, zal blijven leven. Koning Jezus betrekt dat beeld van de slang in 
Johannes 3:14–15 op zichzelf: “En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Iemand uit het vraagstellende team gaat meerdere voorbeelden tekenen 
van hoe ernstig een slangenplaag kan zijn. Het andere team probeert dit te 
raden. Zij moeten er twee goed beantwoorden.
(antwoord)

1. Overal zijn slangen.
2. Iedereen kan gebeten worden.
3. Het volk stierf er massaal aan.
4. Er was toen nog geen tegengif.

9b. Waarom moest het volk kijken naar een slang en niet bijvoorbeeld naar een 
leeuw?
(antwoord) De slang werd gestraft in het paradijs en werd de beelddrager van het zondige 
leven. Koning Jezus triomfeert niet als Leeuw van Juda aan het kruis, maar als drager van 
onze zonde, als de slang.

10b. Naast Koning Jezus werden er nog twee mannen gekruisigd. De ene reageerde 
spottend op de kruisiging van Koning Jezus. Hoe reageerde de andere?
(antwoord) Hij vroeg Koning Jezus om hulp.
(toelichting) Dit staat in Lukas 23:41–42: “En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij 
zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen 
hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.”

11b. En welke twee dingen doet God de Vader nadat je die twee dingen uit vraag 11a 
hebt gedaan?
(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. Je zonden vergeven.
2. Je de gaven van de Heilige Geest geven (dopen met de Heilige Geest).

12b. Op welke manier kun je de vier reddingsteksten uit dit programma gebruiken 
om ook andere mensen het evangelie uit te leggen?
(antwoord) Door ze uit je hoofd te leren of bij de hand te hebben (in je Bijbel of op een klein 
kaartje), en ze in gesprekken waarin je een getuigenis doet te gebruiken.
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Wil je je nu laten redden en voor eeuwig gered zijn? Bid dan nu met ons dit gebed 
hardop mee. Koning Jezus is de bemiddelaar tussen God de Vader (de Schepper) en 
jou. In dit gebed spreek je jouw bekering uit:

Koning Jezus ik heb gezondigd, waardoor ik van U gescheiden leefde.

Ik heb U nodig. Zonder U heb ik geen schijn van kans en zal ik als zondaar voor eeuwig 
verloren gaan.

U bent door God de Vader naar mij toe gestuurd om mij rechtvaardig te oordelen en te 
redden.

Ik geloof vanaf nu in U en erken U als mijn enige Redder en Koning.

U bent voor mijn zonden aan het kruis gestorven. Daarna bent U uit de dood opgestaan 
en mag ik daardoor eeuwig leven. Daarom zal ik U van nu af aan met mijn hele leven 
dienen. U bent mijn Heer.

Ik vraag vergeving voor al mijn zonden en belijd ze als verkeerd.

Neem mij nu als Uw kind aan, dat smeek ik U.

Ik aanbid U omdat ik door in U te geloven opnieuw mag beginnen.

Ik wijd mijn hele leven voor altijd volledig aan U toe.

Ik vertrouw U en zal U voor altijd gehoorzamen en voortaan leven onder de leiding van 
Uw Heilige Geest. U bent van nu aan de rechtmatige eigenaar van mijn leven.

Dank U dat U mij gered hebt. U bent mijn Koning Jezus. Amen (= zo is het).

Nadat je bovenstaand gebed hebt gebeden, is het heel belangrijk om veel over Koning Jezus te 
weten te komen. Lees daarom de Bijbelboeken Markus en Lukas. Sluit je aan bij een huisfeest 
bij jou in de buurt, zodat je samen met andere volgelingen van Koning Jezus je geloof kunt 
beleven. Zie ook huisfeestnetwerk.org en facebook.com/HouseFeastNetwork.
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