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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 Geloof 

Dit programma:
1.06 Plan

Volgend programma:
1.07 De Gekruisigde

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 meenemen in een helikoptervlucht door de Bijbelse geschiedenis, waar doorheen 
het verlossingsplan van God de Vader zichtbaar wordt. We zien rond de geboorte van Koning Jezus, dat Simeon 
wist dat hij niet zou sterven totdat hij in de tempel de Messias zou zien, en dat Maria met de weinige inzicht die 
ze had in het grote plan van God de Vader, alle woorden bewaarde en deze overlegde in haar hart. Op diezelfde 
manier kan een ieder van ons steeds voor zichzelf nagaan: wat voor waarheden kan ik er voor mezelf uit halen; 
wat is mijn plaats daarin? Zo willen we je meenemen in een wandeling door de tijd om je een indruk te geven 
van hoe de dingen in goede orde opgebouwd zijn. God de Vader heeft een plan voor de mensheid en wij 
functioneren daarin mee.

Versie: 17 mei 2013.

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

De jaartallen in dit programma zijn ontleend aan BibleTimeline.info.

Het antwoord op vraag 7b met dank aan Christenen voor Israël. 
Afkomstig uit de tentoonstelling “Met de Moed der Hoop” over de 
Auschwitz-overlevende Dov Nasch.
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1a. In dit programma willen we je meenemen op een tijdreis, waarin het plan van 
God de Vader met deze wereld duidelijk zichtbaar is. Laten we beginnen nog vóórdat 
de tijd begon. In de eeuwigheid waren God de Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest in 
volle harmonie bij elkaar. In Spreuken 8:22–31 (NBG) staat:

De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen,
vóór zijn werken van ouds af.

Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd,
van den beginne, eer de aarde bestond.

Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.

Eer de bergen omlaaggezonken waren,
vóór de heuvelen ben ik geboren;

toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt,
noch de eerste stofdeeltjes der wereld.

Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar;
toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan,
toen Hij de wolken daarboven bevestigde,

en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden,
toen Hij aan de zee haar perk stelde,

opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden,
en Hij de grondslagen der aarde bepaalde,

toen was ik een troetelkind bij Hem,
ik was een en al verrukking dag aan dag,
te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht,
mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk,
en mijn vreugde was met de mensenkinderen.

Wie wordt hier met “troetelkind” bedoeld?
(antwoord) Koning Jezus.
(toelichting) Het Hebreeuwse woord “amon” betekent “iemand die grootgebracht is (door)”, 
“pleegkind” of “troetelkind”.

2a. De mens heeft er een handje van om weg te lopen bij God de Vader. De zonde op 
aarde nam schrikbarend toe, totdat 1000 jaar nadat Hij met Adam begon, voor God 
de Vader de maat vol was en Hij moest ingrijpen om het niet nog verder uit de hand 
te laten lopen. Wat deed Hij?
(antwoord) God de Vader voerde een reddingsactie uit. Dit was een zorgvuldig uitgedacht 
project. Hij gaf Noach de opdracht een reddingsboot (ark) te bouwen, en na de zondvloed 
opnieuw te beginnen en volgens zijn Wetten te leven. Zo kreeg de mensheid een tweede kans.

3a. We zien dat God de Vader in 2085 voor Christus van strategie verandert, en een 
volk uitkiest. Zij dienen als een voorbeeld van zijn trouw aan de mensheid. Dit 
uitgekozen volk werd apart gezet, kreeg een eigen land en een eigen grondwet, en 
God de Vader bestuurde dit volk eigenhandig. Welke aartsvader (stamvader) kreeg 
de naam, die ook de naam van dit volk werd?
(antwoord) Jakob.
(toelichting) Het gaat hier om het volk Israël. Voor dit volk heeft God de Vader een bijzonder 
plan. Hier gaan we in TXT Fondue 2.11 “Jakob” uitgebreid op in.
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4a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In de woestijn werd het volk Israël toegerust om na 400 jaar slavernij in 
Egypte, weer als een zelfstandig volk te leven. God de Vader gaf ze op de 
berg Sinaï de Wet, en Hij beloofde hen terug te brengen naar hun eigen 
land. Hier kregen zij hun eigen huis, bron en wijnstok. Onder leiding van 
de nieuwe leider, Jozua, trokken ze in 1407 voor Christus het land binnen. 
Maar eerst moest ook deze nieuwe generatie gedoopt worden, zoals de 
vorige generatie door de Rode Zee. Iemand van het vraagstellende team 
gaat liplezen hoe deze doop plaatsvond. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) Doortocht door de Jordaan.

5a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Vanuit de ogen van God de Vader wordt het er niet beter op, want nadat 
het volk Israël een aantal rechters heeft gehad, vragen ze in 1043 voor 
Christus om een koning uit hun midden. God de Vader raadt het hen af om 
een koning te nemen, want in de eerste plaats wil Hij zelf als een Koning 
voor hun zijn. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden 
welke reden God de Vader in de tweede plaats noemt waarom ze geen 
menselijke koning zouden moeten kiezen. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) Koningen heffen belastingen en leggen daarmee zware lasten op het 
volk.

6a. Het volk Israël drijft langzaam steeds verder bij God de Vader vandaan. Veel 
slechte koningen volgen elkaar op. Eén van de slechtste van hen is koning Achab, die 
trouwt met Izebel, een zeer occulte priesteres. Zij droeg het volk in 858 voor 
Christus op, om iets te doen wat verboden was: vreemde goden dienen in de tempel. 
Waar wordt het dienen van vreemde goden expliciet verboden?
(antwoord) In de tien geboden (het tweede gebod).

7a. In 586 voor Christus werd de tempel verwoest, en in 535 voor Christus begon de 
wederopbouw. Deze tweede tempel was lang niet vergelijkbaar met de glorie van de 
eerste tempel, maar degenen die de eerste tempel hadden meegemaakt huilden van 
vreugde toen de nieuwe tempel ingewijd werd.

Nehemia bouwde de stadsmuur, Zerubbabel had de leiding over de bouw van de 
tempel zelf en Ezra installeerde de tempel voor gebruik. Wat was het beroep van 
Ezra?
(antwoord) Priester.
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8a. De Bijbel bestaat uit een eerste en een tweede deel. Het eerste deel van de Bijbel 
is het Oude Testament. De laatste Bijbelverzen hiervan zijn Maleachi 4:5–6, die een 
profetie geven over het begin van het tweede deel van de Bijbel:

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die 
grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen 
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal 
komen en de aarde met de ban zal slaan.

Na deze profetie was er een periode van 400 jaar waarin God de Vader niet tot de 
mens sprak. Aan het begin van het Nieuwe Testament kwam iemand, die was 
gezonden als Elia. Wie was dit?
(antwoord) Johannes de Doper.
(toelichting) In Mattheüs 11:13–14 zegt Koning Jezus: “Want al de profeten en de Wet hebben 
tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.”

9a. Toen Koning Jezus 30 jaar oud was, begon Hij zijn verlossingsplan in 
daden om te zetten. Welk punt van deze punten heeft Hij niet gedaan? Kies 
uit:

1. Water in wijn veranderd.
2. Blinden en doven genezen.
3. Over water gelopen.
4. Het tempelplein gereinigd van huichelaars.
5. Voor duizenden mensen brood en vis vermenigvuldigd.
6. Drie mensen opgewekt uit de dood.
7. Een olijfboom vervloekt.
8. Mensen van demonie bevrijd.
9. Zijn leerlingen de voeten gewassen.
10.Aan het kruis gestorven voor onze zonden.
11.Opgestaan uit de dood.
12.De Heilige Geest toegezegd.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “7. Een olijfboom vervloekt.”
(toelichting) Hij heeft wel een vijgenboom vervloekt.

10a. Een nieuw tijdperk breekt voor ons aan. Onder leiding van de Heilige Geest 
ontstaan overal in de wereld huisfeesten. Dit zijn dagelijkse Sabbatvieringen van 
gelovige families, volgens het Oude en het Nieuwe Testament. In de families groeide 
het aantal gelovigen explosief, voor een belangrijk deel ook omdat zij zeer verdrukt 
werden om hun geloof. Een spreekwoord zegt: “Het bloed van de martelaren is het 
zaad van de kerk.”

In Mattheüs 18:20 zegt Koning Jezus over de gemeente: “Want waar twee of drie 
in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Welke drie 
eigenschappen van een gemeente noemt Hij in dit Bijbelvers?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Het bestaat uit minimaal twee of drie personen.
2. Ze komen bijeen in de Naam van Koning Jezus.
3. Koning Jezus is in hun midden.

(toelichting) Hebreeën 4:7–9 legt uit, dat we nu elke dag onze Sabbatsrust moeten ingaan: 
“Hij bepaalt opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door 
David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart 
niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben 
over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God.”
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11a. Koning Jezus stond tijdens zijn bediening bloot aan verleiding en zijn 
volgelingen maken dat ook nu nog mee. Eén van de gevaarlijkste verleidingen komt 
van binnenuit. Een echte wolf in schaapskleren was keizer Constantijn de Grote, die 
vanaf 312 na Christus het geloof van de “mensen van de Weg” vermengde met 
heidense afgoderij. Vandaag de dag is er niets zo moeilijk als de zuivere leer te 
ontdekken tussen alle verleidingen en alle verleidelijke praatjesmakerij. Ook de 
vermengingen (verwisseltrucs) door keizer Constantijn de Grote is nu nog steeds 
merkbaar. Noem een voorbeeld waar dit in tot uiting komt.
(antwoord) Er zijn veel antwoorden mogelijk, maar de vijf grootste verwisseltrucs zijn:

• De Bijbelse feesten werden ingeruild door de heidense feesten. Zo werd het 
Loofhuttenfeest verruild voor het joelfeest (kerst), en werd Pesach een 
vruchtbaarheidsfeest.

• De Sabbat als heilige dag, met een viering ‘s avonds, werd de zondag (dag van de 
zonnegod) met de zondagmorgendienst.

• De Bijbelse rol van priester, die in het Nieuwe Testament voor alle gelovigen is, werd 
weggenomen en hiervoor kwamen beroeps-geestelijken in de plaats.

• De menora (zevenarmige kandelaar; het Licht van de wereld) werd ingewisseld voor het 
occulte teken van een kruis.

• De eenvoudige huisfeesten werden kerkgebouwen en kathedralen.

12a. De Tweede Wereldoorlog kwam als een oordeel over de mensheid. 
Wereldzending was bijna onmogelijk en het Joodse volk werd verschrikkelijk 
vervolgd. Uit deze puinhopen ontstond één van de grootste wonderen in de 
wereldgeschiedenis: vanaf 1948 keert het volk Israël weer terug naar het beloofde 
land. Dit wordt ook wel “alia” genoemd. Dit wonder is zelfs nog groter dan de 
uittocht uit Egypte. Het gaat om meer mensen als destijds en de Joden keren uit alle 
landen terug naar hun land, nadat zij 1.900 jaar lang verspreid geweest over de 
aarde en op grote schaal verdrukt en vervolgd zijn geweest. Wat bewijst God de 
Vader hiermee?
(antwoord) Als je wilt weten hoe God de Vader onder alle omstandigheden zich aan zijn Woord 
(de Bijbel) houdt, kijk dan naar het volk Israël. Hij is voor altijd trouw.
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1b. Toen de aarde woest en leeg was (met dinosaurussen en ijstijden) maakte God 
de Schepper een prachtige samenhangende aarde. Hoelang geleden deed Hij dat?
(antwoord) Ongeveer 6.000 jaar geleden.
(toelichting) De Joodse kalender telt vanaf de dag dat Adam geschapen werd, op de zesde dag 
van de schepping. Ze zijn al bijna bij het jaar 5800.

2b. Ongeveer 900 jaar daarna, rond 2100 voor Christus, verscheen één van de meest 
boosaardige vorsten van de geschiedenis op het toneel. Hij bouwde de toren van 
Babel. Deze koning, Nimrod, legde de basis voor het occultisme tot in deze tijd. De 
wortels van het kwaad kunnen tot op vandaag doorwoekeren. Zou het niet tijd 
worden voor een tweede zondvloed? Leg uit.
(antwoord) Nee, God de Vader had Noach beloofd geen tweede zondvloed te sturen.

3b. Het volk vermenigvuldigt zich snel. Als ze 600 jaar later in Egypte belanden en 
eindigen als slaven voor de Farao, roepen ze tot God de Vader, hun Koning, om hen 
hieruit te redden. Mozes krijgt van God de Vader de opdracht om zijn volk uit te 
leiden, uit Egypte door de Rode Zee, tot in de woestijn. Hoeveel leefde het volk Israël 
in de woestijn?
(antwoord) 40 jaar.

4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het volk Israël is terug in het beloofde land. Ze hebben de Wet, maar 
steeds weer doet ieder waar die zelf zin in heeft. God de Vader stuurt 
vanaf 1374 voor Christus regelmatig rechters (richters) naar het volk om 
hun de goede weg te wijzen. Het vraagstellende team gaat één van deze 
rechters zonder woorden uitbeelden. Het andere team probeert te raden 
hoe deze persoon heette.
(antwoord) Simson.

5b. God de Vader had één koning die ondanks alles zijn lieveling was, namelijk: 
koning David. Deze koning wilde heel graag een tempel bouwen voor God de Vader. 
Hij mocht dit zelf niet doen, maar kreeg wel de belofte dat zijn zoon Salomo de 
tempel mocht bouwen. In 966 voor Christus was de tempelbouw voltooid. Waarom 
kon de Tempel enkel in Jeruzalem gebouwd worden?
(antwoord) God de Vader had deze plek uitgekozen.
(toelichting) In Deuteronomium 12:4–5,13–14 staat:

U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Maar naar de plaats die de 
HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar 
Zijn woning moet u vragen en daarheen komen. (...) Wees op uw hoede dat u uw 
brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet, maar alleen op de plaats die de HEERE 
in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet 
u doen alles wat ik u gebied.
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6b. De belangrijkste profeet uit het Oude Testament trok ten strijde tegen Izebel. Op 
de berg Karmel toonde hij de macht van God de Vader. Daarna werden de priesters 
van Moloch en Saturnus (de nakomelingen van Nimrod; vraag 2b) omgebracht. Hoe 
heet deze profeet?
(antwoord) Elia.

7b. In 478 voor Christus werd Esther koningin aan het hof van koning Ahasveros. In 
diezelfde tijd was er een Jodenhater, Haman, die het hele Joodse volk probeerde te 
vernietigen. Deze Jodenhaat steekt in de geschiedenis steeds weer de kop op. Dit 
zien we al in het Oude Testament en ook daarna. Noem twee voorbeelden van 
Jodenhaat sinds Koning Jezus.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. (We sommen ze op voor 
scholingsdoeleinden.)
 200 Kerkvader Origenes formuleert de leugen van de vervangingstheologie: “Christenen 

zijn in plaats van de Joden het gezegende uitverkoren volk.”
 325 Het Concilie van Nicea verwerpt Pesach en vervangt dit Bijbelse feest door het 

Paasfeest, omdat ze niets meer te doen wilden hebben met “dit verschrikkelijke 
volk”.

 415 De keizerlijke Romeinse wet verbiedt de bouw van nieuwe synagogen.
 1095 Tijdens Kruistochten zorgen christenen voor massaslachtingen onder Joden.
 1140 Monniken in Norwich beschuldigen een Jood ervan, dat hij een christelijk kind zou 

hebben gedood en het bloed in matzes verwerkt heeft. Het gevolg: decennia lang 
vele pogroms (gewelddadige groepsaanvallen tegen Joden) door heel Europa.

 1231 Paus Gregorius IX stelt de inquisitie in, tegen ketters en ruim 50.000 Joden.
 1348 De Joden worden als veroorzakers gezien van de Zwarte Dood (de builenpest), 

waardoor in heel Europa door pogroms ontelbare Joden worden vermoord.
 1546 Maarten Luther publiceert het boek “Over de Joden en hun Leugens”, waarin hij de 

lezer oproept tot antisemitische acties.
 17e eeuw In heel Europa mogen Joden geen lid zijn van de beroepsgilden, dus zoeken zij hun 

toevlucht tot beroepen als detailhandel, diamantslijperijen, financiële 
dienstverlening en handel in of verhuur van vastgoed. Dit leidt later tot het 
vooroordeel dat Joden gierig en op geld belust zouden zijn.

 1821 In het keizerrijk van Rusland vinden tot in de 20e eeuw tientallen pogroms plaats.
 1922 Adolf Hitler kondigt aan dat als hij de macht krijgt, hij de Joden zal uitroeien.
 1938 Tijdens de bekendste pogrom, de Kristallnacht in Duitsland, worden 267 synagogen 

verwoest, 92 Joden vermoord en vervolgens 30.000 Joden naar 
concentratiekampen gedeporteerd. Hiermee begon de Holocaust.

 1945 Het einde van de Holocaust. Zes miljoen Joden, onder wie 1,5 miljoen kinderen, 
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord.

 1948 Sinds de Staat Israël is uitgeroepen, is er een continue strijd over het land en het 
bestaansrecht van de Joden.

 2006 De Arabische wereld bestempelt de publicatie van een omstreden cartoon in een 
Deense krant als een “Zionistisch complot”. Als reactie daarop schrijft het Iraanse 
Ministerie van Onderwijs de ‘International Holocaust Cartoon Competition’ uit.

 nu Kinderprogramma’s op Arabische televisiezenders roepen kinderen op, onder meer 
door vrolijke liedjes, om de Joden te vernietigen of de zee in te drijven.

8b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In het jaar 5 voor Christus werd Koning Jezus geboren tijdens het 
Loofhuttenfeest. Hij was de Emanuël, wat betekent “God met ons”. Iemand 
van het vraagstellende team gaat liplezen wat zijn echte Hebreeuwse 
naam was. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Jesjoea.
(toelichting) Helemaal volledig is het: Jehosjoea.
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9b. Koning Jezus is gestorven aan het kruis en opgestaan. In Handelingen 11:26 
wordt uitgelegd dat degenen die in Koning Jezus geloven en hun leven aan Hem 
toewijdden, door de heidenen in Antiochië “christenen” werden genoemd, maar in 
Handelingen 9:2 staat dat zij zichzelf “mensen van de Weg” noemden. Op welke 
Bijbeltekst doelt dit laatste?
(antwoord) “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij.”
(toelichting) Dat staat in Johannes 14:6. Er wordt ook mee bedoeld dat de gelovigen veel 
onderweg zijn om het goede nieuws van Koning Jezus bekend te maken.

10b. De laatste schrijver van de Bijbel is Johannes. Hij schrijft het Bijbelboek 
Openbaring in 95 na Christus. In dit boek geeft hij profetisch duidelijk aan wat er 
nog komt, zodat iedereen waakzaam moet zijn. Koning Jezus zegt dat in het eind der 
tijden de wetsverachting toeneemt, waardoor de liefde van de meesten verkilt. Wat 
is wetsverachting?
(antwoord) Met de Wet bedoelt Koning Jezus: de regels en wetten van God de Vader in de 
Bijbel. Verachting is een sterkere vorm van minachten. De Bijbel noemt het ook wel 
wetteloosheid.

11b. Tijdens de donkere Middeleeuwen scheen er opeens een helder licht, toen 
Maarten Luther in 1517 na Christus de “Reformatie” inzette. Hij maakte een lijst van 
95 stellingen bekend en wees erop, dat niet giften aan de kerk je redden, maar 
genade en geloof. Hij bracht opnieuw aan het licht dat elke gelovige een priester is. 
Door de Bijbel te vertalen van het Latijn naar het Duits, gaf hij de aanzet voor de 
vertaling van de Bijbel naar alle talen in de wereld.

Nu, vijfhonderd jaar later, heeft de Heilige Geest de gelovigen wereldwijd het 
andere deel van de Reformatie toevertrouwd, namelijk: de gelovigen krijgen de 
huisgemeenten in hun originele vorm terug. Met welk doel doet Hij dit?
(antwoord) Je thuis is de plaats waar je elke dag opgebouwd kunt worden, en van waaruit jij 
jouw wereld kunt bereiken.

12b. De Bijbel zegt dat in de toekomst voor het Joodse volk en de volgelingen van 
Koning Jezus een zware tijd zal aanbreken. Maar God de Vader is trouw. In 
Openbaring 3:10–11 zegt Koning Jezus wat onze houding moet zijn:

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren 
voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die 
op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig.

Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, 
hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet 
meer weggaan.

Wat moet onze houding zijn?
(antwoord) Houd vast aan wat je hebt: je geloof en het Woord.
(toelichting) Houd vast aan de schatten uit het Woord van God de Vader totdat Koning Jezus 
terugkomt.

1.06
NL

Plan
fundament bekering
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