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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:
1.07 De Gekruisigde

Dit programma:
1.08 De Mensenzoon

Volgend programma:
1.09 Bidden

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?

Verzoening tussen God de Vader en mensen kon alleen bewerkt worden, doordat Koning Jezus 100% mens was. 
In dit programma willen we uitleggen dat Koning Jezus niet een uitzondering was; niet een Griekse godheid, 
maar gewoon een mens van vlees en bloed, die op gelijke wijze verzocht is zoals wij.
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1a. Wie zijn de biologische ouders van Koning Jezus?
(antwoord) De Heilige Geest en Maria.
(toelichting) Alle daden van God de Vader op aarde worden uitgevoerd door de Heilige Geest.

2a. In Mattheüs 1:1–17 staat de stamboom van Koning Jezus via Jozef. Waarom 
wordt Koning Jezus de Zoon van David en de Leeuw van Juda genoemd?
(antwoord) Hij kwam uit de stam Juda, uit de koningslijn van koning David.
(toelichting) Jozef was een nakomeling van Koning Davids zoon Salomo. Ook in Lukas staat 
een stamboom. Daar wordt eerst gezegd dat Jozef een afstammeling van Koning David is, 
maar daarna worden in Lukas 3:23–38 niet de voorvaders van Jozef, maar van Maria 
opgesomd. Maria komt ook uit de koninklijke lijn van Koning David, maar zij was een 
nakomeling van Koning Davids zoon Nathan.

3a. In Jesaja 7:14 profeteert Jesaja over de komst van Koning Jezus:
“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger 

worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.”
Welke vier punten worden hier genoemd die van toepassing zijn op Koning Jezus?
(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Koning Jezus is een teken van God de Vader. (Hij geeft Koning Jezus zelf.)
2. Hij wordt verwekt bij en geboren uit een maagd.
3. Het is een jongen (een zoon).
4. Hij heet Immanuel.

(toelichting) Immanuel betekent “God met ons”. Hier gaf Hij dus mee aan dat Hij onder ons 
kwam.

4a. God de Vader laat belangrijke gebeurtenissen altijd plaatsvinden 
tijdens zijn eigen feesten. Tijdens welk feest van de volgende feesten ligt 
het voor de hand dat Koning Jezus is geboren? Kies uit:

a. Op bevrijdingsdag (tevens de sterfdag van Koning Jezus).
b. Met de doopviering.
c. Op het feest van de Wet en de Geest.
d. Met oud en nieuw.
e. Op de dag van heiliging en verzoening.
f. Tijdens het feest over toekomst en hoop.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “f. Tijdens het feest over toekomst en hoop.”

5a. Voor welk beroep had Koning Jezus geleerd? Kies uit:
a. Timmerman.
b. Rabbi.
c. Visser.
d. Dokter.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “a. Timmerman.”
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6a. Er was één menselijke eigenschap die Koning Jezus niet had. Welke was dat?
(antwoord) Zondigen (zondige natuur).
(toelichting) Hij had geen erfzonde, geen collectieve zonde en Hij zondigde niet.

7a. Op zijn dertigste verliet Koning Jezus de timmermanswerkplaats om in het 
openbaar te gaan spreken en mensen te genezen. Hoe hoog was zijn 
sprekersvergoeding?
(antwoord) Hij had om niets ontvangen en gaf het om niets.
(toelichting) In Mattheüs 10:8 zegt Koning Jezus: “Genees zieken, reinig melaatsen, wek 
doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.” Wel 
werden giften gegeven en vonden (financiële) wonderen plaats.

8a. Koning Jezus wist alles van het Oude Testament. Het was zijn taak om alle 
profetieën over Hem en zijn leven te vervullen, met één doel: om het plan van God de 
Vader voor de redding van de mensheid uit te voeren.

Wanneer we naar de doop kijken, zou Hij zich niet hoeven laten dopen om zich te 
laten reinigen van zonden. Toch liet Hij zich dopen door Johannes de Doper. Om 
welke reden deed Hij dat?
(antwoord) Als voorbeeld en uit gehoorzaamheid aan de Wet en aan God de Vader, om de weg 
te bewandelen die iedereen voor en na Hem moest en moet gaan.
(toelichting) Koning Jezus moest alles vervullen wat er over Hem geschreven stond. In 
Mattheüs 3:14–15 staat daarover: “Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik 
heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en 
zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. 
Toen liet hij het Hem toe.”

9a. Net als elk mens had Koning Jezus emoties. Zo was Hij blij, boos of verdrietig. 
Noem voor elk van deze drie emoties een voorbeeld uit de Bijbel waar Koning Jezus 
deze emotie had.
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of de gegeven antwoorden juist zijn.
(toelichting) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld:

• Blij: Koning Jezus verheugde zich over de discipelen (Lukas 10:21; Johannes 17:13).
• Boos: Koning Jezus was boos over de huichelarij in de tempel (Markus 11:15–17).
• Verdrietig: Koning Jezus huilde over de zonde van Jeruzalem (Lukas 19:41).

10a. Uit de evangeliën wordt duidelijk dat Koning Jezus een heel meelevend en 
meevoelend persoon moet zijn geweest. Kinderen kunnen dat heel sterk aanvoelen, 
maar eigenlijk weet iedereen of je met je verdriet alleen aangehoord wordt, of dat je 
ook echt gehoord en begrepen wordt. Hoe kwam het dat Koning Jezus zo 
meevoelend was?
(antwoord) Hij heeft alle vormen van ellende in de heftigste vorm meegemaakt en Hij kent 
iedereen persoonlijk door en door.
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11a. De duivel viel Koning Jezus steeds lastig. Koning Jezus begrijpt wat het inhoudt 
dat de duivel je de hele tijd het leven zuur maakt. Neem bijvoorbeeld de 
afscheidsmaaltijd met zijn discipelen. Hoe werd Koning Jezus daar beproefd?
(antwoord) Hij had iemand aan zijn tafel die hem verraadde, namelijk Judas Iskariot.

12a (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de kern is 
van het Bijbelboek Johannes. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Vleesgeworden Woord.
(toelichting) Dit staat in Johannes 1:14: “En het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als 
van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Johannes 
schreef dit evangelie met het doel om uit te leggen wat het vleesgeworden Woord 
betekent. Koning Jezus wordt ook wel het Woord genoemd; het Woord dat levend 
maakt, ons richting geeft en alles uitlegt. Hij is in ons midden mens (vlees) 
geworden.

Slotvraag (beide teams): Als je het moeilijk hebt en Koning Jezus zegt tegen je: 
“Schat, ik hou van je en ik begrijp je door en door”, dan blijft het daar niet bij. Hij 
nodigt je in Mattheüs 11:28 uit: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, 
en Ik zal u rust geven.” Wie onder jullie heeft het zwaar en mogen we ondersteunen 
door gezamenlijk gebed?
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1b. Toen Jozef ontdekte dat Maria zwanger was terwijl ze nog niet met hem 
getrouwd was, wilde Jozef ervoor zorgen dat Maria niet in opspraak kwam. Dit wilde 
hij bereiken door haar onopgemerkt te verlaten. Toen verscheen er een engel aan 
Jozef, die hem drie mededelingen bracht en twee opdrachten gaf. Dit staat in 
Mattheüs 1:20–21:

“Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen 
hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw 
vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en 
zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden.”

Welke drie mededelingen en welke twee opdrachten had de engel voor Jozef?
(antwoord) Het andere team moet alle punten noemen:

• Mededeling 1: Maria is zwanger van de Heilige Geest.
• Mededeling 2: Het is een jongen (een zoon).
• Mededeling 3: Hij zal het volk verlossen (zalig maken).
• Opdracht 1: Blijf bij Maria.
• Opdracht 2: Geef de Zoon de naam Jezus.

2b. Een kind verwekken is iets anders dan een kind opvoeden; de titel van “vader” 
moet je verdienen. Jozef werd als de aardse vader en opvoeder van Koning Jezus 
aangewezen. Noem twee redenen waarom Jozef.
(antwoord) Het andere team moet twee antwoorden noemen:

1. Jozef was rechtvaardig (Mattheüs 1:19).
2. Jozef had de enige goede stamboom (Koning Jezus had aanspraak op de troon van 

David).
3. Jozef had de juiste verloofde (Maria had een dienend hart).
4. Jozef leefde in de juiste tijd (Galaten 4:4).
5. Jozef woonde op de juiste plek: dat Koning Jezus uit Nazareth zou komen was voorzegd.
6. Jozef had de opdracht gekregen de jongen de naam Jezus te geven (zie vraag 1b), iets 

wat in die tijd de taak van de vader was, vergelijkbaar met aangifte doen bij de 
burgerlijke stand.

3b. Wat was één van de meest waarschijnlijke geluiden die Koning Jezus 
als eerste hoorde nadat Hij geboren was? Kies uit:

a. Moooeeeh (geluid van een koe, os of stier).
b. Krrrriiie (geluid van een krekel).
c. Iiiee-aahh (geluid van een ezel).
d. Kukelekuu (geluid van een haan).

(antwoord) Het juiste antwoord is: “b. Krrrriiie (geluid van een krekel).”
(toelichting) Dat het een stal betrof of dat daar dieren aanwezig waren, zijn latere 
toevoegingen en staan niet in de Bijbel. Koning Jezus is ‘s nachts geboren wanneer 
de meeste dieren slapen. Hij werd in huis in een kribbe gelegd.

4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
De jonge Koning Jezus had ook gewoon een puberteit. Het vraagstellende 
team gaat zonder woorden uitbeelden waar dat uit blijkt. Het andere team 
probeert dit te raden.
(antwoord) Hij maakte zich los van zijn ouders.
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5b. Maar het gaat niet in de eerste plaats om wat je doet. Het gaat om wie 
je bent. Daarbij is het beter dat je niet zelf zegt wie je bent, maar dat een 
ander het over je zegt. Liefst familie. Daarom sprak God de Vader aan het 
begin van de bediening van Koning Jezus zich duidelijk uit.

Het vraagstellende team laat het andere team de volgende woorden die 
God de Vader zei memoriseren. Het team dat deze vraag moet 
beantwoorden kan nu nog geen punt krijgen, maar krijgen daar later in dit 
programma de kans toe, want na enkele vragen moeten zij deze tekst, 
inclusief het versnummer, foutloos uit hun hoofd opzeggen met de kracht 
van een stem uit de hemel:

Mattheüs 3:17: “Dit is Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

6b. Een landeigenaar verkocht zijn land voor de aanleg van een snelweg. Op zijn land 
was een mierenhoop, die zeker door de bulldozers weggeruimd zou worden. De 
landeigenaar wilde de mieren waarschuwen. Hij sprak de mierenhoop toe, maar de 
mieren luisterden niet.

Vervolgens woelde hij met zijn handen in de mierenhoop, om de mieren aan te 
sporen zich te verplaatsen naar een veiligere plek. Maar de mieren begrepen het niet 
en beten hem heel veel keren in zijn handen. Hij zag geen andere mogelijkheid dan 
zelf mier te worden en zo de andere mieren te waarschuwen voor het naderend 
onheil.

Op dezelfde manier werd Koning Jezus mens en leefde Hij onder ons. Noem drie 
voorbeelden van hoe Koning Jezus als een normaal mens leefde.
(antwoord) Er zijn veel antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:

• Hij at (brood, vis).
• Hij bezocht feesten (bruiloftsfeest).
• Hij kon genieten (goede wijn).
• Hij werkte (timmerman).
• Hij had vrienden en vijanden.
• Hij studeerde.
• Hij toonde emoties (blij, boos, verdrietig).
• Hij reisde.
• Hij woonde in huizen.
• Hij werd geboren.
• Hij nam (wils)beslissingen.
• Hij werd verzocht.
• Hij sliep en had rust nodig.

7b. Op aarde had Koning Jezus veel vrienden. Hij had onder meer een hele diepe 
relatie met Maria Magdalena. Met wie was Koning Jezus verloofd?
(antwoord) De Gemeente.
(toelichting) In Efeze 5 wordt expliciet gesproken over de Bruid (de Gemeente) en de 
Bruidegom (Koning Jezus). Totdat Hij trouwt met de Gemeente bij zijn terugkomst, is Hij 
ermee verloofd. Dat was Hij al toen Hij op aarde wandelde, en ook nu nog.

8b. Koning Jezus was geen einzelgänger. Hij trainde een team van volgelingen drie 
jaar lang, dag en nacht. Welk doel had Hij daarmee?
(antwoord) Het gaat altijd om vrucht dragen, dus ook hier: ieder moet door de volgelingen van 
Koning Jezus het evangelie horen.
(toelichting) Zijn volgelingen zouden volgens Kolossenzen 1:23 de hele toenmalige wereld 
hebben bereikt met het evangelie en met de prediking van het Koninkrijk van God de Vader.
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9b. Koning Jezus kan niet ten volle de bevallingsstress van moeders begrijpen, maar 
de Bijbel zegt dat Hij wel als mens op gelijke wijze is verzocht als wij. Hij wordt in 
Jesaja 53:3 zelfs de “Man van smarten” genoemd, die niet aan te zien was van het 
verdriet dat Hij had.

Noem een voorbeeld waaruit blijkt dat Koning Jezus begrip heeft van 
vrouwenissues.
(antwoord) Bijvoorbeeld: de genezing van de bloedvloeiende vrouw.

10b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het team dat eerder dit programma een Bijbeltekst memoriseerde zal deze 
tekst, inclusief het versnummer, foutloos uit hun hoofd opzeggen met de 
kracht van een stem uit de hemel. Daarna gaan we verder met vraag 10b.
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het andere team overtuigend heeft 
gezegd: Mattheüs 3:17: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

10b. [vervolg] Stel, je bent moeder van een aantal kinderen en je man wordt vanwege 
jullie geloof gevangengezet in een gevangenis op een paar honderd kilometer 
afstand. In je armoede, eenzaamheid, hopeloosheid en totale uitputting bid je 
huilend in de nacht tot Koning Jezus. Wat zal Hij je antwoorden?
(antwoord) “Schat, ik hou van je en ik begrijp je door en door.”
(toelichting) Onder andere in Hebreeën 6:9–10 en 1 Petrus 4:12 worden wij geliefden 
genoemd. Koning Jezus begrijpt ons, want Hij is urenlang in totale Godverlatenheid geweest 
op Golgotha; Hij heeft zijn aardse vader Jozef vroegtijdig verloren, en Hij stond drie jaar lang 
in het midden van alle mensen die met hun ellende bij Hem kwamen om troost en herstel te 
vinden. In Jesaja 53:4 staat daarover: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, 
ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen 
en verdrukt.”

11b. In Lukas 22:19 lezen we dat Koning Jezus tijdens het avondmaal het brood nam 
en brak en zei: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis.” Wat beleef je, wanneer je het avondmaal viert?
(antwoord) Met het avondmaal ervaar je wat Koning Jezus voor je gedaan heeft. Je proeft het 
en daarmee voel je het. Hij verklaart zich één met jou, en jij verklaart je één met Hem.
(toelichting) Je laat daardoor zien, dat je gelooft dat de straf die op ons ligt, door Hem 
gedragen is. In Jesaja 53:5 staat daarover: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door 
Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

12b. Je weet nu dat Koning Jezus 100% mens wás, en nu hemelburger is. Hoe is Hij 
daarin een voorbeeld voor ons?
(antwoord) Met ons gaat het precies hetzelfde: wij zijn nu mens en worden hemelburgers als 
wij in Hem geloven.

Slotvraag (beide teams): Als je het moeilijk hebt en Koning Jezus zegt tegen je: 
“Schat, ik hou van je en ik begrijp je door en door”, dan blijft het daar niet bij. Hij 
nodigt je in Mattheüs 11:28 uit: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, 
en Ik zal u rust geven.” Wie onder jullie heeft het zwaar en mogen we ondersteunen 
door gezamenlijk gebed?
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