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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 
tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 
Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:
2.02 Bijbel

Dit programma:
2.03 Opstanding

Volgend programma:
2.04 Doop

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?

Als je een pakketje via internet koopt en je hebt betaald, dan wil je het ook ontvangen, uitpakken en gebruiken. 
In dit programma willen we jouw bevrijding, waarvoor betaald is, in ontvangst nemen, uitpakken en gebruiken. 
Dit gaat over jouw opstanding uit de dood; het definitieve einde van jouw dodenrijk. Wat betekent de 
opstanding van Koning Jezus voor ons in deze tijd? Wat we met dit programma willen bereiken is dat je je laat 
dopen. Dit programma bereidt je daarop voor.
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Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.
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1a. Uit welke twee zaken kun je opmaken dat Koning Jezus aan het kruis echt dood 
was en niet schijndood?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Toen er met een speer in de zij van Koning Jezus gestoken werd, kwam er bloed en 
water uit (Johannes 19:34).

2. Er waren getuigen die Koning Jezus hebben zien sterven (zowel medestanders als 
tegenstanders van Hem).

2a. In Mattheüs 27:57–60 staat beschreven dat Jozef, een rijke discipel van Koning 
Jezus uit de stad Arimathea, aan Pilatus vroeg of hij Koning Jezus mocht begraven in 
het graf dat hij zelf bezat. Waar was dit graf?
(antwoord) In de graftuin vlakbij de schedelplaats.
(toelichting) De schedelplaats heet ook wel Golgotha of Calvari/Calgary. In Johannes 19:41–42 
staat: “En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, 
waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van 
de Joden, omdat het graf dichtbij was.”

3a. Hoeveel mensen heeft Koning Jezus tussen zijn opstanding en hemelvaart, 
volgens de Bijbel in ieder geval ontmoet en gesproken?
(antwoord) 516. Het andere team mag hier maximaal 5% naast zitten.
(toelichting) Koning Jezus is verschenen aan:

• De twee Maria’s in de graftuin (Mattheüs 28:9)
• De twee Emmaüsgangers in het veld (Lukas 24:13–15, Markus 16:12)
• De twaalf discipelen (Mattheüs 28:16–17, Markus 16:14)
• Ruim vijfhonderd broeders (1 Korinthe 15:6)

4a. De komende vragen gaan over Lukas 24:13–53, waarin het verhaal van de 
Emmaüsgangers wordt verteld. Deze staat op pagina 4 van dit TXT Fondue. Lees dit 
verhaal hardop voor. Wat deed Koning Jezus bij de Emmaüsgangers?
(antwoord) Uitgaande van de Wet en de Profeten legde Hij uit, dat Hij moest lijden en tot zijn 
heerlijkheid moest ingaan, en bij het avondmaal maakte Hij zich bekend.

5a. In Leviticus 23 heet het feest niet Pesach, maar het “Feest van de Ongezuurde 
Broden”. Een week lang moet het hele huis vrij zijn van zuurdeeg en gist. Waar is 
gist een beeld van?
(antwoord) Zonde.
(toelichting) In 1 Korinthe 5:6–8 staat:

Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg 
doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent 
immers ongezuurd, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus 
feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en 
boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

6a. In veel landen groeten Bijbelgetrouwe gelovigen elkaar tijdens Pesach met een 
groet, die hier voor het eerst genoemd wordt en die ook wij over kunnen nemen. Wat 
is die groet?
(antwoord) “De Heer is waarlijk opgestaan.”
(toelichting) Dit staat in Lukas 24:34. De Herziene Statenvertaling zegt: “De Heere is werkelijk 
opgewekt”. Dat zouden wij ook zijn na drie dagen in zo’n dooie bedoening.
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7a. Als je de opstanding weglaat, wat voor een evangelie krijg je dan? Noem de 
naam ervan, of omschrijf wat het inhoudt.
(antwoord) Het “sociaal evangelie”. Dit houdt in: leef goed en houd rekening met elkaar.

8a. Koning Jezus verscheen aan verschillende mensen en kort daarop voer Hij ten 
hemel. Maar ook in deze tijd zijn er mensen die zeggen Koning Jezus te hebben 
ontmoet: in een beeld, in een droom, of in levende lijve. Wat zegt de Bijbel daarover?
(antwoord) Dit kan, want Paulus en Johannes zagen Koning Jezus ook na de hemelvaart.
(toelichting) Deze gebeurtenissen staan in Handelingen 9:3–5 en Openbaring 1:10–18.

9a. “Wedergeboorte” betekent “opnieuw geboren worden”. Dat is alleen mogelijk, 
wanneer je het oude achter je laat. Hoe maak je de twee beelden van enerzijds 
“sterven in je oude ik” en anderzijds “in een nieuw leven geboren worden” 
zichtbaar?
(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. Door onder te gaan in het water, sterf je met Koning Jezus.
2. Door boven water te komen, sta je met Koning Jezus op in een nieuw leven.

(toelichting) Daarom heet dit ook wel “het watergraf”. Sommige mensen laten zich in witte 
kleren dopen als beeld van het nieuwe leven. Binnen het Huisfeest Netwerk geven we er sterk 
de voorkeur aan, dat je gedoopt wordt in je gewone kleren, en dat je jouw familie, vrienden en 
bekenden erbij uitnodigt.

10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.) 
Om ons extra te wijzen op het belang van de doop, heeft God de Vader in 
de tabernakel nog een ander duidelijk beeld van de doop gegeven. Iemand 
van het vraagstellende team gaat tekenen welk voorwerp uit de tabernakel 
een beeld is van de doop. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Het koperen wasvat.
(toelichting) Als je de tabernakel binnengaat en je wilt God de Vader ontmoeten, 
dan ga je van het brandofferaltaar via het doopvont naar zijn heiligdom.

11a. Hoeveel water is er nodig bij het dopen?
(antwoord) Doop is het beeld van een begrafenis. Je oude mens moet echt begraven kunnen 
worden.

12a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
De Joden vieren tegelijkertijd met het Feest van de Ongezuurde Broden 
ook het Feest van de Eerstelingen. Dit kun je vergelijken met een 
geboorte. Je hebt een baby en deze gaat ook geluid geven en leven. Dit 
zijn de eerste levenstekens. Iemand van het vraagstellende team gaat 
liplezen wat er met “eerstelingen” bedoeld wordt. Het andere team 
probeert dit te raden.
(antwoord) Eerste vrucht.

Slotvraag (beide teams): Wie onder jullie wil zich laten dopen?
(toelichting) In het volgende TXT Fondue zullen we heel praktisch en gedetailleerd uitleggen 
wat de doop precies inhoudt en hoe je het als huisfeest organiseert, met een badkuip of een 
opblaasbaar zwembadje. Het volgende TXT Fondue is ook zeer geschikt om familie, vrienden 
en kennissen uit te nodigen, omdat het op een aanvullende manier uitlegt wat er precies 
gebeurt.
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Lukas 24:13–53 (vraag 4a)

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën [ongeveer 11 kilometer] 
van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al 
deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten 
wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten 
gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.

17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er 
zo bedroefd uit?

18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een 
vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn?

19 En Hij zei tegen hen: Welke dan?
 En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, 

machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem 
overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten 
dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze 
dingen gebeurd zijn. 22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen 
bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze 
zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En 
sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen 
gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten 
gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij 
begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij 
drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. 
En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.

30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij 
het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar 
Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen 
Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?

33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen 
en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon 
verschenen. 35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij 
het breken van het brood.

36 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u.
37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. 38 En Hij zei tegen hen: 

Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn 
handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en 
beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.

40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. 41 En toen zij het van blijdschap nog niet 
geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? 42 En zij gaven Hem een 
stuk van een gebakken vis en van een honingraat. 43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.

44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld 
moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er 
geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn 
Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij 
Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; 
maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51 En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de 
hemel. 52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. 53 En zij waren 
voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.
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1b. Toen Koning Jezus stierf, werd het donker en scheurde in de tempel het 
voorhangsel. Koning Jezus kreeg de sleutels van het dodenrijk en Hij ging daarheen 
om enkele mensen te bevrijden die er gevangen zaten. Waar is dit een 
voorafspiegeling van?
(antwoord) Dat Hij alle doden ophaalt, die worden geoordeeld.
(toelichting) In Openbaring 1:18b zegt Koning Jezus: “En Ik heb de sleutels van het rijk van de 
dood en van de dood zelf.” En in Openbaring 20:11–13 staat:

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht 
vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 
En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en 
nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden 
geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de 
zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de 
doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

2b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Koning Jezus had voor zijn dood gezegd, dat Hij na drie dagen opgewekt 
zou worden uit de dood. Omdat de Farizeeërs bang waren dat de discipelen 
van Koning Jezus het lijk uit het graf zouden halen en doen alsof Hij 
opgestaan was, lieten ze het graf bewaken door Romeinse soldaten. Toen 
Koning Jezus opstond uit de dood, schrokken de soldaten zo erg, dat ze het 
op een lopen zetten.

Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de Hoge 
Raad vervolgens deed met de soldaten. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) Ze kochten de soldaten met veel geld om, zodat zij een leugen zouden 
verspreiden.

3b. Wanneer sprak Koning Jezus zijn laatste woorden en wat was de inhoud?
(antwoord) Bij de hemelvaart, de Grote Opdracht.
(toelichting) Dit staat in Markus 16:15–20:

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle 
schepselen.

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal 
hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 
niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft 
Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en 
de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

4b. Wat we net gelezen hebben is het verhaal van Pesach. Wanneer komen in dit 
verhaal de hazen en eieren voor?
(antwoord) Nooit: afgoderij is verboden in de Bijbel.
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5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
De discipelen kwamen met het Feest van de Ongezuurde Broden bij elkaar 
in een huis, wat helemaal van boven tot onder schoongemaakt was en dus 
gistvrij was. Koning Jezus was na zijn opstanding ook gistvrij. Het echte 
Feest van hét “Ongezuurde Brood” dat uit de hemel kwam, Koning Jezus, 
kon beginnen. Het is een nieuw begin. Dit nieuwe begin geldt ook voor 
ons. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen wat de Bijbelse 
naam van dit nieuwe begin is. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Wedergeboorte.

6b. Is het belangrijk dat Koning Jezus opstond uit de dood? Leg uit.
(antwoord) Ja, want als Hij niet opstond uit de dood, had Hij niet de waarheid gesproken. Hij 
zei in Johannes 14:6: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Als Hij niet de Waarheid 
was, was Hij ook niet de Weg en het Leven, en had Hij dus ook niet het eeuwige leven. Alles 
draait dus om de opstanding. Dit was het allergrootste wonder.

7b. Sommige volgelingen van Koning Jezus vinden de opstanding moeilijk te geloven. 
Door middel van welke drie stappen controleer je, of iets wat je leest of hoort over 
de Bijbel, waarheid is?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de stappen noemen:

1. Je gaat het eerst zelf bestuderen.
2. In het huisfeest bespreek je het met elkaar.
3. Je vraagt het aan een oudste of aan oude meesters (mentors).

(toelichting) Alleen als alle drie op één lijn staan en bevestigen wat vastgelegd is in het Woord 
van God de Vader, de Bijbel, heb je er zekerheid over.

8b. Als de conceptie van een baby te vergelijken is met jouw bekering, waarmee zijn 
dan (1) de geboorte en (2) de aangifte bij de burgerlijke stand te vergelijken?
(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. De geboorte is te vergelijken met de doop.
2. De aangifte bij de burgerlijke stand is te vergelijken met de doop in de Heilige Geest.

9b. Na de uittocht werden twee generaties Israëlieten beide als volk gedoopt. Waar 
gebeurde dat?
(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. De eerste keer bij de doortocht door de Rode Zee.
2. De tweede keer bij de doortocht door de Jordaan.
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10b. Nadat de Ethiopische kamerheer (kamerling) zich bekeerd had, liet hij zich 
dezelfde minuut nog dopen. Geldt dat ook voor ons? Leg uit.
(antwoord) Hiervoor zijn drie goede antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier één van 
noemen:

• Het is heel belangrijk dat je, net als de Ethiopische kamerheer en het volk Israël, de 
slavernij achter je laat door je binnen 3 dagen na je bekering te laten dopen. Daarmee 
geef je dan aan, dat jouw nieuwe leven is begonnen.

• Net als dat er 9 maanden tussen de conceptie en de geboorte van een baby zit, kan het 
goed zijn dat je eerst grondig de Bijbel bestudeert door het Leerhuis. Wanneer je het 
goed begrijpt, kun je vervolgens tot dopen overgaan.

• Als je jonger dan 16 jaar bent (in de westerse wereld ben je volgens de gangbare 
gedachte dan uitgepuberd), kun je beter voorin je Bijbel een toewijding schrijven en in 
het huisfeest getuigen van de beslissing die je hebt genomen. Wanneer je dan werkelijk 
uit de puberteit bent, kun je Koning Jezus weloverwogen volgen in het watergraf.

11b. Moet je altijd eerst gedoopt zijn, voordat je vervuld kunt worden met de Heilige 
Geest? Leg uit.
(antwoord) Nee, bij Cornelius werden de gelovigen eerst vervuld met de Heilige Geest en 
lieten zij zich pas daarna dopen.
(toelichting) Dit staat in Handelingen 10:44–48:

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord 
hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren 
meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de 
heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God 
grootmaken.

Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die 
evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij 
beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem 
enkele dagen bij hen te blijven.

12b. Na jouw doop ben je een wedergeboren kind van God de Vader, die vrucht gaat 
dragen. Je bent nu een nieuwe schepping. Je mag nu leven als een nieuwe 
schepping. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Wanneer iemand niet 
met de zonde breekt en niet zijn “oude ik” aflegt nadat hij gedoopt is, wat is er dan 
misgegaan?
(antwoord) Hij is fout gedoopt. Hij heeft niet goed begrepen waar het werkelijk over gaat.

Slotvraag (beide teams): Wie onder jullie wil zich laten dopen?
(toelichting) In het volgende TXT Fondue zullen we heel praktisch en gedetailleerd uitleggen 
wat de doop precies inhoudt en hoe je het als huisfeest organiseert, met een badkuip of een 
opblaasbaar zwembadje. Het volgende TXT Fondue is ook zeer geschikt om familie, vrienden 
en kennissen uit te nodigen, omdat het op een aanvullende manier uitlegt wat er precies 
gebeurt.
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Opstanding
fundament doop
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