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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:
1.10 Ismaël

Dit programma:
1.11 Verzoening

Volgend programma:
1.12 Genade

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

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Verzoenen is dat twee partijen het met elkaar goedmaken. De conflicten worden bijgelegd, de schade wordt 
gedekt en beide partijen besluiten eenparig verder te gaan. Koning Jezus, de Heilige Geest en de geestelijk 
volwassenen hebben allemaal de opdracht om het volk dat in duisternis leeft, te verzoenen met God de Vader. 
Er is een groot verschil tussen een slaaf die vrijgekocht wordt (genade) en de verzoening die bewerkt wordt 
door twee partijen. Verzoening is vooral nodig voor de kinderen van God de Vader die zijn afgedwaald. Hoe dit 
werkt willen we in dit programma uitleggen.

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. Wat betekent “verzoening”?
(antwoord) De vrede herstellen.

2a. Wat gebeurt er met je als je de heerlijkheid van God de Vader mist?
(antwoord) Dan leef je in het donker, gescheiden van God de Vader. Dit is een hels leven.
(toelichting) In Mattheüs 25:29–30 staat: “Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, 
en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden 
ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars.”

3a. Wat deed Mozes? Kies uit:
a. Hij bad voor Mirjam, zodat de relaties weer konden worden 

hersteld.
b. Hij zocht een mediator om het uit te praten.
c. Hij wilde nooit meer wat met Mirjam te maken hebben, ze had zo 

erg gezondigd.
d. Hij doet er niet kinderachtig over en zegt: “Zand erover”.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “a. Hij bad voor Mirjam, zodat de relaties weer 
konden worden hersteld.”

4a. Mirjam werd zeven dagen buiten het kamp gesteld omdat ze melaats was. 
Vanwege het besmettingsgevaar mocht niemand met een melaatse optrekken. Wat 
deden God de Vader en het volk om verzoening met Mirjam te bewerken?
(antwoord) Er werd zeven dagen gewacht totdat ze terugkwam.
(toelichting) Als het kamp in deze periode zou zijn opgebroken, was zij kansloos geweest.

5a. Wat is de rol van Mozes hierin?
(antwoord) Hij heeft de bediening (het ambt) van de verzoening.
(toelichting) Dit staat in 2 Korinthe 5:18–21. Deze tekst komt later in het programma terug.

6a. Koning Jezus stierf als het Offerlam voor de zonden van de wereld, Hij was drie 
dagen in het dodenrijk en daarna wekte God de Vader zijn Zoon op uit de dood. Het 
Offerlam was aanvaard. Voor wie geldt dit offer?
(antwoord) Allen die Koning Jezus aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden.
(toelichting) Dit staat in Johannes 1:12: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”

7a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden het leven uitbeelden van 
iemand uit de Bijbel. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Het leven van Jona.

8a. Wat heeft Jona met verzoening te maken?
(antwoord) Hij werd gezonden om de mensen in de stad Ninevé te waarschuwen. Zij konden 
zich dan bekeren en daardoor vrede met God de Vader sluiten. Deden ze dit niet, dan zou de 
stad verwoest worden.
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9a. Voordat hij naar Ninevé ging, vluchtte Jona met een schip weg van het plan van 
God de Vader, maar hij werd overboord gegooid door de bemanning vanwege een 
storm die opstak. Toen ging de storm liggen en zat Jona drie dagen in de maag van 
een grote vis voordat hij op het land werd uitgespuugd. Met welke andere Bijbelse 
gebeurtenis kun je die drie dagen vergelijken?
(antwoord) De drie dagen dat Koning Jezus in het dodenrijk was.
(toelichting) Het was geen walvis waar Jona in zat, maar een grote vis of een zeemonster. De 
verwarring is ontstaan toen in de Latijnse naamgeving van dieren “cetus” voor walvissen werd 
gebruikt, terwijl Latijnse vertalingen van het boek Jona hiermee “grote vis” beschreven.

10a. In Mattheüs 12:38–40 staat:
Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, 

wij zouden van U een teken willen zien.
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht 

verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van 
Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de 
grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart 
van de aarde zijn.

Koning Jezus zegt dat Hij ons het teken van Jona geeft. Wat is dit teken?
(antwoord) Dat Koning Jezus net als Jona uit de dood opstaat om een volk te redden.

11a. Toen de mensen in Ninevé de preek van Jona hoorden, bekeerden zij zich en ze 
gingen vasten om God de Vader te vragen hun zonden te vergeven. Iedereen deed 
daaraan mee; de koning, alle inwoners en zelfs alle dieren. Daarom verwoestte God 
de Vader de stad niet. In Jesaja 58:6–9a staat:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid 
losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat 
heengaan en dat u elk juk breekt?

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u 
zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw 
gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw 
achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om 
hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.

Wat zal God de Vader tegen je zeggen als je op deze manier vast?
(antwoord) Hier ben IK.

12a. In Jesaja 58:9b–12 staat:
Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het 

uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de 
verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw 
donkerheid als de middag zijn.

En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken 
verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als 
een bron waarvan het water nooit ontbreekt.

En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer 
herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u 
herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden 
herstelt, opdat men er weer kan wonen.

 Wat zal er met je gebeuren als je doet wat hier staat?
(antwoord) De duisternis en donkerheid zal weggaan en het zal helder licht worden in je leven.
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1b. Wat missen de mensen die zich niet met God de Vader verzoend hebben?
(antwoord) Ze missen de heerlijkheid van God de Vader.
(toelichting) In Romeinen 3:23 staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid 
van God.”

2b. Voordat je fijn samen verdergaat, moet het een en ander rechtgezet 
worden. Er moet orde op zaken gesteld worden. Een belangrijk voorbeeld 
daarvan lezen we in Numeri 12:1–15. Dit verhaal staat op pagina 7 van dit 
TXT Fondue. Lees het verhaal hardop voor.

Mirjam had kwaad gesproken over Mozes en God de Vader strafte haar 
meteen met melaatsheid. Wat gebeurde er toen? Kies uit:

a. Ze spraken er niet meer over, het werd in de doofpot gestopt.
b. Ze spraken elkaar nooit meer tot haar dood.
c. Miriam werd in quarantaine gezet buiten het kamp.
d. Miriam werd gestenigd.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. Ze werd in quarantaine gezet buiten het 
kamp.”

3b. Je kunt nooit verzoenen als er nog schulden te vereffenen zijn. Mirjam had tegen 
Mozes gezondigd, terwijl hij trouw was aan God de Vader. Daarom was God de Vader 
was boos geworden op Mirjam en had Hij haar met melaatsheid geslagen. Wat moest 
gebeuren voordat verzoening kon plaatsvinden?
(antwoord) Ze moest haar hele straf uitzitten.
(toelichting) Verzoening kan alleen plaatsvinden als alle schuld is betaald. Er is geen 
mogelijkheid tot schuldvermindering.

4b. Hoe verliep dus bij Mirjam de verzoening?
(antwoord) Ze had schuld. Deze betaalde zij af, terwijl God de Vader en het volk op haar 
wachtten. Ze ontving vergeving en door de voorbede van Mozes werd Mirjam weer in ere 
hersteld.

5b. We zien later opnieuw een situatie waarin verzoening nodig was. Dit staat in 
Exodus 32:7–11,14,30–34. Dit verhaal staat op pagina 7 van dit TXT Fondue. Lees 
het verhaal hardop voor.

Toen het volk bleef zondigen in de woestijn, moest God de Vader hen uitroeien. 
Hoe reageerde Mozes?
(antwoord) Mozes deed voorbede voor het volk en stelde voor dat God de Vader desnoods zijn 
naam uit het boek des levens zou schrappen als het volk behouden mag blijven.
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6b. Je kunt dus vrede met God de Vader sluiten door het offer van Koning Jezus aan 
te nemen. Hoe werkt dit?
(antwoord) Als je met je hart gelooft en met je mond belijdt dat Koning Jezus voor jou 
gestorven is en ook weer is opgestaan, dan zul je behouden worden.
(toelichting) Dit wordt uitgelegd in Romeinen 10:9–10: “Als u met uw mond de Heere Jezus 
belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig 
worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
zaligheid.”

7b. In Johannes 4:25–26 was Koning Jezus met de Samaritaanse vrouw in gesprek: 
“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.” Wat betekent “Messias”?
(antwoord) De Gezalfde, de Verlosser.
(toelichting) “Messias” komt uit het Hebreeuws, “Christus” uit het Grieks.

8b. De meeste Farizeeën konden niet Koning Jezus als Messias accepteren. Is er nog 
hoop voor Farizeeën?
(antwoord) Ja. Nicodemus accepteerde als Farizeeër dat Koning Jezus de Messias was. Voor 
Farizeeërs is er dus nog wel verzoening mogelijk.

9b. Voor wie is geen verzoening meer mogelijk?
(antwoord) Voor diegenen die zeggen dat het werk van de Heilige Geest van de boze is.
(toelichting) De Heilige Geest is de Verzoener. Het werk dat Hij doet voor God de Vader, 
straffen met te zeggen dat Hij van de boze is, maakt verzoening onmogelijk.
In Markus 3:28–29 zegt Koning Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen 
vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar 
wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar 
is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.”

10b. In Handelingen 2:38–40 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!

Voor wie is verzoening bedoeld?
(antwoord) Voor wie zijn afgedwaald van Koning Jezus, Je dwaalt dan af en komt in een 
ontaard geslacht.
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11b. In Romeinen 3:23–25 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. 
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof 
in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij 
laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de 
verdraagzaamheid van God.

God de Vader heeft zijn Zoon, Koning Jezus, voorgesteld als ons middel tot 
verzoening. Daar zit het woord zoenen in en het woord voor vrede sluiten. Koning 
Jezus aannemen is dé manier waarop God de Vader zich wil verzoenen met zondige 
mensen. Er is dus één manier om het goed te maken met God de Vader. Wanneer je 
gelooft dat Koning Jezus voor jou gestorven is en is opgestaan, en je Hem in je leven 
aanneemt, ben je gered en met God de Vader verzoend. Hoe kun je dat praktisch 
vormgeven?
(antwoord) Door te geloven in Koning Jezus en tot Hem te bidden.

12b. In 2 Korinthe 5:18–20 staat:
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus 

Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het 
namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons 
gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. 
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Wil je dat nu ook doen?
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Numeri 12:1–15 (vraag 2b)

1 Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij 
had een Cusjitische vrouw genomen.

2 Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? 
En de HEERE hoorde het.

3 Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.
4 Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron, en tegen Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de 

tent van ontmoeting [de tabernakel]. En zij vertrokken met z’n drieën daarnaartoe.
5 Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en 

Mirjam, en zij kwamen beiden naar voren.
6 Hij zei:

Luister toch naar Mijn woorden!
Als iemand onder u een profeet is,
maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem bekend,
spreek Ik met hem door een droom.
7 Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes,
die in Mijn hele huis trouw is,
8 met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels.
Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE.
Waarom dan bent u niet bevreesd geweest
om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken?

9 Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg.
10 De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich 

om naar Mirjam, en zie, zij was melaats.
11 Daarom zei Aäron tegen Mozes: Met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde 

waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. 
12 Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene, van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de 

helft van zijn lichaam al verteerd is!
13 Toen riep Mozes tot de HEERE: O God, genees haar toch!
14 De HEERE zei tegen Mozes: Stel dat haar vader haar verachtelijk in haar gezicht had gespuwd, zou zij 

niet zeven dagen te schande worden? Laat haar zeven dagen buiten het kamp gesloten worden, en 
daarna weer opgenomen worden.

15 Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gesloten. Het volk brak niet op, totdat Mirjam weer in 
hun midden opgenomen was.

Exodus 32:7–11,14,30–34 (vraag 5b)

7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft 
verderfelijk gehandeld. 8 Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben 
voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn 
uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben.

9 Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk. 10 Nu dan, 
laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot 
volk maken.

11 Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen, en zei: HEERE, 
waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land 
Egypte geleid hebt?

14 Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

30 En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: Ú hebt een grote zonde begaan, maar 
nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde.

31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij 
hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. 32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar 
indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.

33 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek schrappen. 34 Maar nu, ga 
heen en leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb. Zie, Mijn engel zal voor u uit gaan. 
Maar op de dag van Mijn vergelding zal Ik aan hen hun zonde vergelden.
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