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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 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:
1.05 Pesach Seder

Dit programma:
1.05 Geloof

Volgend programma:
1.06 Plan

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

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.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma willen we je overtuigend bewijs leveren dat je een kind van God de Vader kunt zijn door 
geloof in de opgestane Koning Jezus. Deze zekerheid is gebaseerd op feiten uit het verleden en heden. Deze 
moet je omzetten in stappen voor de toekomst, die je neemt in blind vertrouwen. Dit blinde geloof verzekert 
jouw relatie met de onzichtbare Koning Jezus. Vooral mannen, die zaken graag willen ordenen en in een hokje 
willen plaatsen, zullen erg blij zijn met dit thema.
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1a. De Bijbel schrijft over twee soorten geloof. De een komt vanuit je zelf, de andere 
vanuit de Heilige Geest. Hoe heten ze?
(antwoord)

1. (Blind) Geloof
2. Gave van geloof

(toelichting) De gave van geloof houdt in dat je geloof in de praktijk brengt door onmogelijke 
dingen te doen.

2a. Heeft iedereen die gelooft, de gave van geloof? Leg uit.
(antwoord) Nee. De gave van geloof is schaars.
(toelichting) In 1 Korinthe 12:8–10 wordt duidelijk dat de Heilige Geest bepaalt wie welke gave 
krijgt, omdat het wordt beschreven als: “Aan de een wordt deze gave geschonken, aan de 
ander die gave, en weer anderen ontvangen nog een andere gave.” Mensen met een groot 
geloof, zoals Hudson Taylor, komen daarom niet vaak voor.

3a. Wat zegt de Bijbel over twijfel?
(antwoord) Twijfel is het tegenovergestelde van geloof. Wie twijfelt kan niets ontvangen.
(toelichting) In Jakobus 1:6–8 staat: “Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet 
twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en 
op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van 
de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.”

4a. Kunnen mensen in Koning Jezus geloven als ze Hem gezien hebben? Leg uit.
(antwoord) Nee, want in dat geval hebben ze gezien, en gaat het dus niet meer over “een 
bewijs der dingen, die men niet ziet”.

5a. Je hoort vaak de uitspraak: “Eerst zien, dan geloven.” Wat is er fout aan die 
uitspraak?
(antwoord) Je kunt niet meer geloven na gezien te hebben.
(toelichting) Volgens het Van Dale woordenboek is een realist: “Iemand die alleen rekening 
houdt met de feiten.” De uitspraak “Eerst zien, dan geloven” is dus typerend voor een realist.

6a. Koning Jezus had twaalf discipelen. Eén van zijn discipelen, Thomas, kon nog 
geen drie dagen blind geloven. Waar blijkt dat uit?
(antwoord) Koning Jezus werd gekruisigd en is na drie dagen opgestaan, maar dit kon Thomas 
niet “blind” geloven, ondanks dat hij drie jaar lang de wonderen heeft gezien die Koning Jezus 
deed.
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7a. Rond de dood en opstanding van Koning Jezus zijn veel feiten die aan tenminste 
één van de twee voorwaarden van de rechtbank voldoen. Noem er drie.
(antwoord) Enkele mogelijke antwoorden zijn onder andere:

• In de geschiedenisboeken staat opgetekend dat Koning Jezus daadwerkelijk is 
veroordeeld door Pontius Pilatus.

• Van de kruisiging en dood van Koning Jezus waren meerdere mensen getuige.
• Koning Jezus werd dood verklaard door een Romeinse soldaat; Hij was dus niet 

schijndood.
• Tegelijkertijd met het moment dat Koning Jezus stierf, zijn er heiligen uit de dood 

opgestaan, die daarna verder leefden (Mattheüs 27:52-53).
• Oudsten en overpriesters kochten bewakende soldaten om, zodat zij een leugen zouden 

vertellen.
• De linnen doeken waarin Koning Jezus gewikkeld was, lagen nog in het graf.
• Koning Jezus heeft zich aan zijn vrienden kenbaar gemaakt.
• Koning Jezus heeft met zijn volgelingen brood en vis gegeten aan het Meer van Tiberias.
• Thomas heeft met zijn eigen ogen gezien en met zijn eigen handen gevoeld dat Koning 

Jezus leefde.

8a. Hoofdstuk 11 van de brief aan de Hebreeën geeft eerst de definitie van geloof en 
somt daarna één lange lijst van geloofshelden op. Dit hoofdstuk wordt daarom ook 
wel de “geloofsheldengalerij” genoemd. Hoe kan Hebreeën 11 je helpen, om ook 
zelfstandig te gaan geloven in Koning Jezus, de opgestane Messias?
(antwoord) In deze geloofsheldengalerij verzamel je feiten uit het verleden, die je helpen om 
je geloof te onderbouwen.

9a. Een adoptiekind die op zoek gaat naar zijn of haar biologische ouders, zit vaak 
met veel vragen. De belangrijkste vraag aan de moeder is: “Ben jij mijn echte 
moeder?” En de belangrijkste vraag aan de vader: “Waarom wilden jullie mij?” 
Welke twee belangrijkste levensvragen haal je uit die twee vragen?
(antwoord) Je wilt zekerheid over wie je bent (waar je vandaan komt), en waarvoor je leeft.
(toelichting) Met een zekerheid over je identiteit en herkomst, heb je meer zekerheid over je 
toekomst.
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10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
De Samaritaanse vrouw wist niet hoe ze moest aanbidden. Haar vraag 
kwam op het volgende neer: “Jullie Joden weten waar en waarom je moet 
aanbidden. Maar hoe zit het met ons Samaritanen?” Iemand van het 
vraagstellende team gaat uitleggen wat Koning Jezus bedoelde met 
aanbidden in geest en in waarheid, zonder de woorden zelf te mogen 
noemen. Het andere team probeert deze “verboden woorden” te raden.
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. “Vervulling” (= Heilige Geest).
2. “Bekering” en “doop” (= waarheid).

(toelichting) In Handelingen 2:38 staat: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en 
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van 
uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.”

11a. Wat maakt je geloof op slag onbruikbaar?
(antwoord) Geloof zonder werken is dood.
(toelichting) In Jakobus 2:17,26 staat: “Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in 
zichzelf dood. (...) Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood.”

12a. Dopen is een geloofsdaad. Het is de meest duidelijke manier waarop je aan 
jouw wereld laat zien: “ik geloof”. We moedigen je daarom aan dit te doen. Welke 
twee zekerheden heb je direct als je gedoopt bent?
(antwoord)

1. Je weet dat je een kind van God de Vader bent. Je kunt zeggen: “Met Christus ben ik 
gekruisigd en opgestaan in een nieuw leven, en mag me een gelovige noemen.”

2. Je bent nat.
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1b. In Johannes 2:1–10 staat:
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van 

Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn 
discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus 
tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet 
gekomen.

Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het 

reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten 
[een metreet is ongeveer 39 liter]. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met 
water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit 
en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden 
was — hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het 
water geschept hadden, wisten het — riep de ceremoniemeester de bruidegom. 
En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er 
goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu 
bewaard.

Wie brachten hier geloof in de praktijk? Geef drie antwoorden.
(antwoord) Maria, Koning Jezus en de dienaars.
(toelichting) Maria geloofde dat Koning Jezus het tekort kon oplossen. Koning Jezus deed een 
geloofsdaad. De dienaars voerden gehoorzaam de opdracht uit.

2b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat omschrijven welke twee dingen 
er direct voor zorgen dat geloof verdampt, zonder deze twee woorden te 
noemen. Het andere team probeert beide “verboden woorden” te raden.
(antwoord) “Twijfel” en “realisme” (of: “twijfelaars” en “realisten”).
(toelichting) Stel dat je in een laboratorium een klein beetje puur geloof zou 
kunnen verzamelen in een reageerbuisje, dan zou het geloof in het reageerbuisje 
direct weer verdampen als het blootgesteld werd aan de straling van realisme of 
twijfel.

3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
We hebben het eerst gehad over de “gave van geloof” en we gaan nu 
verder met het thema “blind geloof”. In Hebreeën 11:1 (NBG) wordt de 
definitie gegeven: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men 
hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”

In 1 Korinthe 13:13 staat: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de meeste van deze is de liefde.” Van deze drie woorden is 
“geloof” gericht op het verleden, “hoop” op de toekomst, en “liefde” op het 
hier en nu. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen wat deze 
drie woorden ten aanzien van verleden, heden en toekomst bieden. Het 
andere team probeert dit woord te raden.
(antwoord) Zekerheid.

4b. Kunnen mensen in Koning Jezus geloven in het duizendjarig vrederijk? Leg uit.
(antwoord) Nee, in het duizendjarig vrederijk gelooft niemand, want Koning Jezus is er en 
iedereen kan Hem zien.
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5b. In Johannes 20:29 staat: “Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, 
Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen 
geloven.” Koning Jezus zegt hier, dat mensen die Hem niet gezien hebben, een 
voorsprong hebben op degenen die Koning Jezus wél hebben gezien. Wat houdt die 
voorsprong in?
(antwoord) Door je geloof wordt je behouden. Zij die niet gezien hebben, moeten geloven.
(toelichting) In Efeze 2:8 (NBG) staat: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.” Abraham had ook dit “blinde” geloof: hij heeft 
ook niet gezien maar geloofde puur.

6b. Eén van de belangrijkste feiten waarvoor je geloof nodig hebt, is dat Koning 
Jezus weer is opgestaan uit de dood.

Welke twee voorwaarden heeft bijvoorbeeld een rechtbank, om iets als een feit te 
kunnen beschouwen?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Er zijn twee of meer getuigen.
2. Er zijn rechtsgeldige bewijsstukken.

7b. Er zijn mensen die zeggen: “Geloof is een inbeelding.” Wat klopt er niet aan die 
uitspraak?
(antwoord) Van inbeelding is geen sprake. Het zijn geschiedkundige feiten.
(toelichting) Karl Marx, de grondlegger van het moderne communisme, wees alle vormen van 
geloof af en noemde het “opium voor het volk” en “een wensprojectie”.

8b. Paulus heeft tijdens zijn bediening onder gevaarlijke omstandigheden vaak zijn 
getuigenis gegeven. Hij was van Joodse komaf en hij heeft onderweg naar Damascus 
Koning Jezus persoonlijk gezien. Daardoor stonden voor hem heel veel Bijbelse 
waarheden vast. Op welke manier gebruikte hij deze ervaringen om een getuige te 
zijn van Koning Jezus?
(antwoord) Door mensen op te roepen zich te bekeren op grond van vele geloofszekerheden in 
het verleden, die hij opsomde om ze te overtuigen.
(toelichting) Er is een meer of mindere mate van feiten nodig, die je zekerheid geven om blind 
de laatste stap te kunnen zetten, de stap van geloven. Naast Paulus waren bijvoorbeeld ook 
Petrus en Stefanus uitvoerig in hun omschrijving van datgene wat zich in het verleden heeft 
voorgedaan. Ze waren zo uitvoerig in deze geschiedkundige opsomming om bij de toehoorders 
geloof te laten groeien.

9b. Toen Koning Jezus tijdens een reis door Samaria uitrustte bij de bron van de stad 
Sichar, kwam er een vrouw water putten. Hij vroeg haar om water en ze raakten in 
gesprek over levend water en over aanbidding. Dat is bijzonder, want Joden gingen 
nooit om met Samaritanen. In Johannes 4:16–26 gebeurt er het volgende:

Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.
De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man.
Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf 

mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 
waarheid gezegd.

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent. Onze 
vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem 
de plaats is waar men moet aanbidden. [vervolg op volgende pagina]
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[9b. vervolg] Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet 
op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u 
niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar 
de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in 
geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en 
wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd 
wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.

Jezus zei tegen haar:  Ik ben het, Die met u spreek.
De Samaritaanse vrouw kon geloven dat Koning Jezus de Messias was. Op grond 
waarvan?
(antwoord) Hij gaf de feiten over de manier waarop zij leefde.

10b. Stel, je gaat eten in een Japans restaurant. Je krijgt de menukaart, en tot je 
verbazing kun je maar uit twee opties kiezen: “Heb geloof” en “Geen geloof”. Als je 
“Heb geloof” bestelt, dan moet je er maar vertrouwen in hebben dat de kok iets 
lekkers voor je klaarmaakt. Wat kun je verwachten als je “Geen geloof” bestelt?
(antwoord) Een routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde McDonald’s.

11b. De Farizeeën geloofden op basis van wetmatigheden. Als ik me aan kerkelijke 
regels houd, ben ik dan automatisch ook gelovig? Leg uit.
(antwoord) Nee, “zeker weten wat je niet ziet” heeft niets met regels te maken, maar alles 
met leven in die zekerheid.
(toelichting) Trouw leven volgens de regels kan zelfs als een camouflage dienen om je 
ongeloof te verbergen. Maar in de kerk zitten maakt je net zomin een gelovige, als dat in een 
garage staan je een auto maakt.

12b. Als een stoere jongen op een bevroren vijver wil lopen, probeert hij eerst uit of 
het ijs hem houdt. Hij luistert goed of het niet onder zijn voeten kraakt. De enige 
zekerheid die hij daarna heeft over de stevigheid van het ijs, is de wetenschap dat 
het al dagenlang hard heeft gevroren. Hij waagt de stap en loopt voorzichtig over het 
ijs.

Zo zijn wij ook wanneer wij tot geloof komen. We weten wat God de Vader in het 
verleden gedaan heeft, en we weten ook wat de levende Koning Jezus voor anderen 
gedaan heeft. Nu komt het aan op blind geloof, op stappen zetten die je uit zekerheid 
neemt. Noem twee van de drie factoren die bepalen hoelang het duurt om tot geloof 
te komen.
(antwoord) Het andere team moet twee van de drie punten noemen:

1. De overtuiging die de Heilige Geest in je bewerkt.
2. Je eigen overtuiging/inzicht.
3. Getuigen om je heen.

(toelichting) De Ethiopische kamerheer (of kamerling van Morenland) was in één minuut 
overtuigd. Thomas had na drie jaar nog niet genoeg geloof voor drie dagen. Het hangt er dus 
per persoon van af.
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