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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:
1.08 De Mensenzoon

Dit programma:
1.09 Bidden

Volgend programma:
1.10 Ismaël

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?

Het doel van dit programma is dat iedereen in de huisfeesten het recht wordt gegeven en de mogelijkheid wordt 
geboden om zich te leren uiten naar de hemelse Vader. De weg is voorbereid, het woord is aan jou. Daarbij 
willen we in dit programma echt uitleggen wat gebed betekent en je aanmoedigen om in gezamenlijk en 
individueel gebed uit te stappen.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
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1a. Wat is bidden?
(antwoord) Praten met God de Vader; dit is een levensstijl.

2a. Bestaat er stil gebed? Leg uit.
(antwoord) Nee, gedachten gelden niet, want die kun je ongedaan maken. Wat je uitspreekt 
staat vast. Het volume is niet van belang, maar wel de duidelijkheid.

3a. Wie heeft het voor de heidenen mogelijk gemaakt dat je tot je hemelse Vader 
kunt bidden?
(antwoord) Koning Jezus alléén heeft de weg gebaand tussen God de Vader en zijn kinderen. 
Hij brengt ons in contact met de Vader.
(toelichting) In Johannes 16:23b zegt Koning Jezus: “Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn 
Naam, zal Hij u geven.”

4a. Voordat je goed kunt bidden, moet je enkele zaken nagaan. Het eerste is: heb ik 
nog iemand iets te vergeven? Koning Jezus zegt daarover in Markus 11:25–26:

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat 
ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u 
niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet 
vergeven.

Waarom moet je anderen vergeven?
(antwoord) Omdat God de Vader je dan met gelijke munt kan betalen en jou kan vergeven. 
Alleen als je zonder schuld bent, kun je voor God de Vader verschijnen.

5a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat uitleggen wanneer je verkeerd 
bidt, zonder het woord zelf te mogen noemen. Het andere team probeert 
dit “verboden woord” te raden.
(antwoord) Egoïsme.
(toelichting) In Jakobus 4:1–3 staat: “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in 
uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van 
uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen 
en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en 
voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, 
omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”

6a. Is God de Vader geïnteresseerd in elk gebed, op elk moment? Leg uit.
(antwoord) Ja, Hij ziet ernaar uit dat je tot Hem bidt, zodat Hij er wat mee kan doen.
(toelichting) Dus ook als je verkeerd bidt, want dan kan Hij je inzicht geven. Over dat Hij je 
graag ziet en hoort staat bijvoorbeeld in Hooglied 2:13b–14: “Sta op, Mijn vriendin, en kom, 
Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat 
Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is 
bekoorlijk.”
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7a. De komende vragen gaan over de volgende gelijkenis van Koning Jezus uit Lukas 
18:1–8:

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd 
moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei:

Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens 
ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar 
hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd 
lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen 
mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, 
opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.

En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen 
recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij 
hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. 
Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”

Is gebed een toverspreuk voor alles wat je nodig hebt? Leg uit.
(antwoord) Nee, gebed is een onderdeel van de levensstijl in navolging van Koning Jezus. Een 
toverspreuk doet wat ik zelf leuk vind; hier gaat het om zijn wil.

8a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In de gelijkenis van de weduwe worden drie eigenschappen van continu 
gebed genoemd. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden 
wat de weduwe deed of had kunnen doen. Het andere team probeert deze 
drie punten te raden.
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Spreken.
2. Voortdurend komen.
3. Slaan.

9a. In Mattheüs 6:5–8 noemt Koning Jezus drie voorwaarden, waar een gebed aan 
moet voldoen:

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op 
gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om 
door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al 
hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot 
uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal 
het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van 
woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun 
woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader 
weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Welke drie voorwaarden waar een gebed aan moet voldoen, noemt Koning Jezus 
hier?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Bid achter gesloten deuren (alleen of met meerderen, zoals tijdens een huisfeest).
2. Bid kernachtig (niet met omhaal van woorden).
3. Bid in de wetenschap dat God de Vader al weet waar je voor bidt.
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10a. Onze relatie met God de Vader moet niet altijd hetzelfde zijn; het gaat erom dat 
je een levende relatie hebt. 1 Timotheüs 2:1–4 noemt vier vormen van gebed:

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die 
hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle 
godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van 
God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van 
de waarheid komen.

Noem de vier vormen van gebed die in deze Bijbeltekst staan.
(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Smekingen (smeekgebeden).
2. Gebeden.
3. Voorbeden
4. Dankzeggingen (danken).

11a. Wat is het verschil tussen smekingen en gebeden?
(antwoord) In smekingen richt je je tot God de Vader om Hem te smeken voor de mensen die 
je het meest na aan het hart zijn. Gebeden gaat over alle mensen en andere onderwerpen.

12a. In Romeinen 8:26 staat:
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet 

wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen.

Om goed te bidden krijgen we hulp van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest?
(antwoord) De Heilige Geest bewerkt je hart en je verlangens om veel in gebed te zijn.

Slotvraag (beide teams): Neem nu een tijd van gezamenlijk gebed.
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1b. Mohammedanen roepen naar Allah. Christenen bidden in stilte. Joden fluisteren. 
Wie heeft de intiemste relatie? Leg uit.
(antwoord) De Joden. Als je fluistert ben je heel dicht bij elkaar; als je roept sta je ver van 
elkaar af; als je stil bent is niet bekend wat je zegt.

2b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Koning Jezus leert zijn volgelingen in Mattheüs 6:9–13 het volgende 
gebed:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.

Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken tot 
wie je moet bidden. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Abba Vader.

3b. Kun je jouw gebed effectiever maken, bijvoorbeeld met hummen, mediteren, je 
inleven, positief denken, een kaarsje aansteken of gewijd water gebruiken? Leg uit.
(antwoord) Nee, je moet in de Naam van Koning Jezus bidden.

4b. In de volgende drie Bijbelteksten staan in totaal drie voorwaarden voor gebeden, 
voordat ze verhoord (beantwoord) kunnen worden en je kunt ontvangen.

In Markus 11:24 zegt Koning Jezus: “Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het 
ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.” 

In 1 Johannes 3:22 staat: “En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, 
omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.”

In 1 Johannes 5:14 staat: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het 
toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.”

Aan welke drie voorwaarden moet volgens deze Bijbelteksten een gebed voldoen 
om te kunnen ontvangen?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. We moeten geloven (niet twijfelen) dat we ontvangen waar we in gebed om vragen.
2. We moeten de geboden van God de Vader naleven.
3. We moeten bidden naar de wil van God de Vader.
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5b. In Jakobus 5:13–16 staan zes vormen van gebedsleven:
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat 

hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven 
in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de 
Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 
gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Noem alle zes de vormen van gebedsleven in deze Bijbeltekst.
(antwoord) Het andere team moet alle zes de punten noemen:

1. Bidden als je lijdt.
2. Lofzingen als je goede moed hebt.
3. Gelovend bidden en zalven door oudsten voor zieken, voor behoud en genezing.
4. Zonden vergeven.
5. Zonden belijden en bidden voor elkaar opdat je gezond wordt.
6. Krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

6b. Onder moeilijke omstandigheden voelen we ons vaak gedwongen om te bidden. 
Eigenlijk moeten we zo bidden, dat we boven de omstandigheden komen te staan, 
zoals in 1 Thessalonicenzen 5:16–18 (NBG) staat: “Verblijdt u te allen tijde, bidt 
zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten 
opzichte van u.” Dus ook als het je goed gaat, bid je. Welke vorm van gebed uit deze 
Bijbeltekst heeft daarmee te maken?
(antwoord) Dankzeggen (lofprijzen, aanbidden), onder alle omstandigheden.

7b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Omdat gebed een levensstijl is, kun je samen bidden, maar ook alleen. Kun 
je fluisterend bidden, en ook heel luid. Kun je langdurig over een zaak 
bidden, of heel incidenteel. Daar zijn geen duidelijke grenzen tussen. 
Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen hoe deze 
levensinstelling door de Bijbel wordt geconcludeerd. Het andere team 
probeert dit te raden.
(antwoord) Bid zonder ophouden.

8b. Noem een reden waarom we soms lang moeten wachten op een antwoord van 
God de Vader.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:

1. God de Vader is soeverein, dus Hij doet zijn daden op zijn tijd en zijn manier.
2. God de Vader weet de juiste tijd en gelegenheid, en dat moet op elkaar afgestemd 

worden.
3. Op deze manier leer je geduld en volharding oefenen.
4. Omdat er geestelijke strijd is.

(toelichting) Voorbeelden uit de Bijbel bij deze antwoorden zijn onder meer:
1. 1 Samuel 15:29 noemt Hem de Onveranderlijke van Israël en in Openbaring 1:8 noemt 

Hij zich de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt, de 
Almachtige.

2. In Handelingen 1:7 staat dat God de Vader de tijden en gelegenheden in zijn eigen 
macht gesteld heeft.

3. Elia moest zeven keer bidden om regen, voordat er een wolkje zo groot als een vuist 
boven de zee uitsteeg.

4. Daniël kreeg niet meteen antwoord, omdat de engel Michaël eerst drie weken geestelijke 
strijd voerde en overwon en pas daarna Daniël kon beantwoorden.
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9b. Onze Vader is tevens de hoogste Koning en de Rechter over allen. Toch mogen 
we in principe vrijmoedig tot Hem komen en Hem om alles vragen. Er is één 
omstandigheid waarin dat niet kan. Wat zou je moeten verhinderen?
(antwoord) Als je hart je veroordeelt.
(toelichting) Hiermee wordt je geweten bedoeld. In 1 Johannes 3:21 staat: “Geliefden! Als ons 
hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan.”

10b. Dankzegging bestaat onder meer uit aanbidding en lofprijs. Wat is het verschil 
tussen aanbidding en lofprijs?
(antwoord) Met aanbidding maak je eerbiedig God de Vader groot vanuit het binnenste van 
jouw hart naar zijn hart. Met lofprijs maak je te midden van de gemeente, de grote daden van 
God de Vader bekend, naar buiten toe.
(toelichting) In de tabernakel vond aanbidding plaats in het heilige en lofprijs in de voorhof.

11b. Wat is het verschil tussen gebeden en voorbede?
(antwoord) Wie het onderwerp bepaalt, maakt uit of het gebed of voorbede is. Bij voorbede 
ontvang je gebedspunten van de Heilige Geest. Bij gebed en de andere vormen van gebeden 
bepaal je als mens waarvoor je bidt.
(toelichting) In Ezechiël 22:30 zie je hoe God de Vader zoekt naar mensen die om zijn 
agendapunten bidden (voorbede doen).

12b. Waar moet een gebedsleven aan voldoen?
(antwoord) Naast de antwoorden in vraag 10a is het ook goed dat je jouw concrete 
gebedsverhoringen met datum opschrijft in een gebeds- of dankboekje, om God de Vader daar 
nog beter voor te kunnen danken. Ook lang lopende gebedsonderwerpen kunnen dan 
regelmatig nieuwe aandacht krijgen. Laat je gebedsleven vurig en intiem zijn, bovenal gericht 
op God de Vader.

Slotvraag (beide teams): Neem nu een tijd van gezamenlijk gebed.
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