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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:
2.06 Oude Testament

Dit programma:
2.07 Afgoden

Volgend programma:
2.08 Tabernakel

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?

Dit programma gaat over storing in je relatie met God de Vader. Normaal schrijven we niet over dat wat we niet 
doen, maar dit keer maken we daar een uitzondering op. We willen je heftig waarschuwen: afgoderij is heel 
gevaarlijk. Hoe kun je de verleidingen weerstaan? En als je een afgod hebt in je leven, op welke manier kom je 
er dan weer af? In een later TXT Fondue, in fundament 5, zullen we veel dieper ingaan op verleidingen en 
demonen.
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1a. Noem twee plaatsen in de Bijbel, waar het verboden wordt om afgoden te dienen.
(antwoord) Dit wordt op meerdere plaatsen verboden. De twee belangrijkste zijn:

1. In het verbond van Mozes (de Thora).
2. De apostelen bevestigen dit in Handelingen 15:20.

2a. Een afgod is alles dat je vereert naast God de Vader. Op welke manier beïnvloedt 
dat je relatie met Hem?
(antwoord) Een afgod neemt de eerste plaats in, zodat je jouw toevlucht eerst bij de afgod 
zoekt, voordat je naar God de Vader gaat.

3a. Noem vier afgoden die in het Nieuwe Testament met naam worden genoemd.
(antwoord) Er worden diverse afgoden in het Nieuwe Testament genoemd, zoals:

• Ares (Handelingen 17:22; de Areopagus was naar hem vernoemd)
• Artemis van Efeze (Handelingen 19:24,28,35)
• Baäl (Romeinen 11:4)
• Castor en Pollux / zonen van Zeus / de Dioscuren (Handelingen 28:11)
• Dike / de wraakgodin (Handelingen 28:4)
• Dioscuren (zie: Castor en Pollux)
• God van het geld (zie: Mammon)
• Hermes (Handelingen 14:12)
• Izebel / de hoer (Openbaring 2:20)
• Mammon / God van het geld (Mattheüs 6:24, Lukas 16:9–13)
• Moloch (Handelingen 7:43)
• Remfan / Refan (Handelingen 7:43; dezelfde als Kewan / Kijjoen)
• Wraakgodin (zie: Dike)
• Zeus (Handelingen 14:12)
• Zonen van Zeus (zie: Castor en Pollux)

(toelichting) De antichrist (1 Johannes 2:18), het beest (Openbaring 11:7) en de draak/slang 
(Openbaring 12:9) mogen ook goed gerekend worden, maar zij vallen eigenlijk onder de 
dienaren van de duivel.

4a. Op welke twee manieren kun je beland raken in afgoderij?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Ingaan op verleidingen van afgoden.
2. Bewust de grote machtige God de Vader de rug toekeren en je eigen keuzes volgen.

5a. Waarom staat God de Vader geen andere goden toe?
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team hoeft hier maar één van 
te noemen:

1. God de Vader legt in Exodus 20:5 uit dat Hij een jaloers (na-ijverig) God is.
2. Afgoderij is een vorm van overspel naar je hemelse Vader.
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6a. Als je afgoden dient, hoe kom je dan enerzijds af van de vloek en anderzijds af 
van de veroordeling?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. De vloek wordt gedragen door Koning Jezus, doordat Hij aan een paal is gehangen.
2. De veroordeling wordt weggenomen door het bloed van het Lam.

(toelichting) Zo kunnen we worden vrijgekocht van de duivel dankzij Koning Jezus. Op Hem 
werd de schuld en straf afgewenteld. Galaten 3:13 legt hierover uit: “Christus heeft ons 
vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.”

7a. In onze tijd zijn nog veel verhalen bekend over de Griekse goden. Mogen we deze 
verhalen gebruiken om er iets van te kunnen leren? Leg uit.
(antwoord) Ja dat mag. De Bijbel raadt je aan om alles te onderzoeken en het goede te 
behouden. Maar zorg dat je niet geïnfecteerd raakt en verleid wordt.
(toelichting) In 1 Thessalonicenzen 5:21 staat: “Onderzoek alles, behoud het goede.” Ook 
Paulus stond in Handelingen 17 midden tussen de afgoden op de Areopagus.

8a. Vrijmetselaars, de Illuminati, satanisten en occultisten hebben al gekozen wie ze 
dienen. Eigenlijk heb je altijd een afgod als je niet alleen Koning Jezus dient. Hoe 
kom je dan van die afgod af?
(antwoord) Alleen door het offer van Koning Jezus aan te nemen; je wordt dan vrijgekocht 
door zijn bloed dat vergoten is aan het kruis op Golgotha, het volbrachte werk.

9a. Alle wereldreligies hebben afgoden. Wie is de afgod van de Islam? Kies 
uit:

a. Mohammed.
b. De Koran.
c. Allah.
d. De Kaäba (zwarte kubus in Mekka).

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. Allah.”

10a. Wat was de fout die Adam en Eva maakten toen ze van de verboden vrucht 
aten?
(antwoord) Ze wilden worden als God de Vader; het was egoïsme.
(toelichting) In Genesis 3:4–6 staat:

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de 
dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed 
en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor 
het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij 
nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at 
ervan.
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11a. Een vorm van afgoderij is bijgeloof. Geloof gaat niet samen met bijgeloof, net 
zoals liefde niet samengaat met “bijliefde”. Bijliefde bestaat niet: je hebt iemand 
100% lief, of helemaal niet. Nog iemand anders erbij houden is in deze tijd funest 
voor je relatie. Op diezelfde manier kan “bijgeloof” niet, want dan is dát je enige 
geloof.

In Genesis 31 lezen we over Rachel, die een afgodsbeeldje van haar vader Laban 
steelt, als ze met haar man Jakob wegtrekt. Wanneer Laban hun achterna komt en 
hun huisraad wil doorzoeken, gebeurt in vers 32–34 het volgende:

[Jakob zei:] Degene bij wie u uw goden vindt, zal niet in leven blijven. 
Onderzoek zelf, ten overstaan van onze familieleden, wat ik bij me heb, en 
neem wat van u is terug. Jakob wist echter niet dat Rachel ze gestolen had.

Laban ging de tent van Jakob binnen en de tent van Lea en de tent van de 
beide slavinnen, maar hij vond niets. Toen hij uit de tent van Lea gegaan was, 
ging hij de tent van Rachel binnen.

Rachel had de afgodsbeeldjes gepakt, ze in een kameelzadel verborgen en 
was erop gaan zitten. En Laban doorzocht de hele tent, maar hij vond niets.

Zonder het te weten vervloekte Jakob zijn vrouw Rachel en zij stierf vroegtijdig. Hoe 
laat dit verhaal zien dat je niet “een beetje” een afgod kunt dienen?
(antwoord) Een kleine vorm van afgoderij bestaat niet: zoals het leven en sterven van Rachel 
laat zien, heeft het grote consequenties voor heel je leven als je je inlaat met een klein 
geluksdragertje.

12a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Een afgod hebben, verstoort je relatie met God de Vader meteen. Iemand 
van het vraagstellende team maakt door liplezen duidelijk, wat het eerste 
gebod daarover zegt. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) “Ik ben de HEERE, uw God.”
(toelichting) Dit staat in Exodus 20:2.

Slotvraag (beide teams): De Bijbel zegt, doe alle occulte en afgoden-gerelateerde 
zaken uit je midden weg. Lees Handelingen 19:19–20 (vraag 10b) opnieuw. Overleg 
hoe je dit samen heel grondig kunt doen (hint: zie het programmaicoon rechts 
bovenaan de pagina), en vraag in gebed God de Vader voor vergeving van je zonden.
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1b. Wat is het tweede gebod van de tien geboden?
(antwoord) “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”
(toelichting) Dit staat in Exodus 20:3. Andere vertalingen, zoals de NBV, zeggen: “Vereer 
naast mij geen andere goden.”

2b. Exodus 23:13 verbiedt het ons specifiek, om namen van afgoden te noemen. Een 
uitzondering hierop is, als het omwille van studiedoeleinden is. Noem vier afgoden 
die in het Oude Testament met naam worden genoemd.
(antwoord) Er worden veel afgoden in het Oude Testament genoemd, zoals:

• Adrammelech (2 Koningen 17:31)
• Amon / Amon-Ra (Jeremia 46:25)
• Anammelech (2 Koningen 17:31)
• Anat (Richteren 3:31)
• Asima (2 Koningen 17:30)
• Asjera (1 Koningen 15:13)
• Astarte / Astoreth / maangodin

(1 Koningen 11:5; hiervan komen ook 
de Duitse en Engelse namen voor 
Pesach: “Oster” en “Easter”)

• Astoreth (zie: Astarte)
• Azazel (Leviticus 16:8–10)
• Baäl / zonnegod (Jeremia 32:35)
• Baal-Berith (Richteren 9:4)
• Baäl-Peor (Numeri 25:3)
• Baäl-Zebub / Beëlzebub

(2 Koningen 1:2–3)
• Baäl-Zefon (Exodus 14:2)
• Bel / Marduk / Merodach

(Jesaja 46:1, Jeremia 50:2)
• Beëlzebub (zie: Baäl–Zebub)
• Dagon (Richteren 16:23)
• Fortuinsgod (zie: Meni)
• Gad / god van geluk (Jesaja 65:11)
• Geluksgod (zie: Gad)
• God van geluk (zie: Gad)
• God van het fortuin (zie: Meni)
• Hemelskoningin (zie: Venus)
• Ishtar (zie: Venus)
• Kamos (zie: Kemos)
• Kemos / Kamos (Numeri 21:29)

• Kewan / Kijjoen / sterrengod
(Amos 5:26)

• Kijjoen (zie: Kewan)
• Koningin van de hemel (zie: Venus)
• Koperslang (zie: Nehustan)
• Maangodin (zie: Astarte)
• Marduk (zie: Bel)
• Mélecheth des hemels (zie: Venus)
• Meni / god van het fortuin

(Jesaja 65:11)
• Merodach (zie: Bel)
• Milkom (zie: Moloch)
• Moloch / Milkom (1 Koningen 11:5,7)
• Nabu (zie: Nebo)
• Nebo / Nabu (Jesaja 46:1)
• Nehustan / Koperslang

(2 Koningen 18:4)
• Nergal (2 Koningen 17:30)
• Nibchaz / Nibha (2 Koningen 17:31)
• Nisroch (2 Koningen 19:37)
• Rimmon (2 Koningen 5:18)
• Sikkut (Amos 5:26)
• Sterrengod (zie: Kewan)
• Sukkoth Benoth (2 Koningen 17:30)
• Tammuz (Ezechiël 8:14)
• Tartak (2 Koningen 17:31)
• Venus / Ishtar / Mélecheth des 

hemels / Koningin van de hemel 
(Jeremia 7:18)

• Zonnegod (zie: Baäl)

3b. Afgoden zijn er in allerlei soorten en maten, maar uiteindelijk kun je ze 
terugleiden tot twee “hoofd-afgoden”. Welke twee zijn dit?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. De duivel.
2. Jezelf; als je liever jezelf gehoorzaamt dan God de Vader.

(toelichting) 1 Samuel 15:23a legt uit dat eigenwijsheid (tegenstreven of eigenzinnigheid) 
gelijk is aan afgoderij: “Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is 
afgoderij en beeldendienst.”
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4b. De mens heeft het zelfbeschikkingsrecht om iets tot een god te verklaren. 
Iemand van het vraagstellende team noemt twaalf vormen van afgoderij. Het andere 
team geeft voor elk van deze voorbeelden aan, wie je daarmee vereert: de duivel, of 
jezelf.

1. Hedonisme (genotzucht)
2. Artiestenverering
3. Astrologie
4. Boeddhisme
5. Vraatzucht
6. Nieuwe Wereldorde
7. Hooligans
8. Hekserij
9. IJdelheid
10.Egoïsme (zelfzucht)
11.Satanisme
12.Hoogmoed

(antwoord) Het andere team mag maximaal twee antwoorden fout hebben:
1. Hedonisme (genotzucht) Jezelf
2. Artiestenverering Duivel
3. Astrologie Duivel
4. Boeddhisme Duivel
5. Vraatzucht Jezelf
6. Nieuwe Wereldorde Duivel
7. Hooligans Jezelf
8. Hekserij Duivel
9. IJdelheid Jezelf
10.Egoïsme (zelfzucht) Jezelf
11.Satanisme Duivel
12.Hoogmoed Jezelf

5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat omschrijven wat afgoden 
volgens de Bijbel uiteindelijk voor je worden, zonder het woord zelf te 
mogen noemen. Het andere team probeert dit verboden woord te raden.
(antwoord) Valstrik.
(toelichting) In Psalm 106:36 staat: “Zij dienden hun afgoden, die hun tot een 
valstrik werden.”

6b. Sommige mensen kiezen voor een gruwelijke afgod, maar de meesten kiezen 
voor een hele aardige afgod. Bestaan er goede afgoden? Leg uit.
(antwoord) Nee, uiteindelijk is elke afgod een demon van de duivel, of de duivel zelf.
(toelichting) In 2 Korinthe 11:14 staat: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als 
een engel van het licht.”

En in 1 Korinthe 10:19–20 staat: “Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een 
afgodenoffer iets is? Ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en 
niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.”
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7b. De tegenstander van God de Vader is de duivel. In de Bijbel wordt hij behalve 
met “duivel” en “satan” nog met andere namen aangeduid. Noem er twee.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier twee van 
noemen:

• Aanklager van onze broeders (Openbaring 12:10) 
• Aanvoerder van de demonen (zie: Beëlzebul)
• Aartsleugenaar (Johannes 8:44)
• Abaddon, de vernietigende engel / Apollyon, de vernietiger (Openbaring 9:11)
• Apollyon (zie: Abaddon)
• Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen (Lucas 11:15)
• Belial / Beliar (2 Korinthe 6:15)
• Beproever (zie: Verzoeker)
• Boze / het kwaad (Mattheüs 13:19)
• Dief (Johannes 10:10)
• Draak / Grote, vuurrode draak / De oude slang (Openbaring 12:9)
• Engel van de afgrond (Openbaring 9:11)
• Engel van het licht (zie: Vermommer als de engel van het licht)
• God van deze wereld/eeuw (2 Korinthe 4:4)
• Heerser van de macht in de lucht (Efeze 2:2)
• Heerser over de dood (Hebreeën 2:14)
• Heerser van deze wereld / Vorst van deze wereld (Johannes 12:31)
• Kwaad (zie: Boze)
• Leugenaar (zie: Aartsleugenaar)
• Leviathan, de snelle, kronkelende slang (Jesaja 27:1)
• Lucifer / morgenster (Jesaja 14:12)
• Macht van de duisternis (Kolossenzen 1:13)
• Mens van de wetteloosheid / de wetteloosheid in persoon (2 Thessalonicenzen 2:3–4)
• Moordenaar vanaf het begin (Johannes 8:44)
• Morgenster (zie: Lucifer)
• Oude slang (zie: Draak)
• Slang (Genesis 3:1; 2 Korinthe 11:3)
• Tegenstander / Vijand (1 Petrus 5:8)
• Vader van de leugen (Johannes 8:44)
• Vermommer als de engel van het licht (2 Korinthe 11:14)
• Vernietiger (zie: Abaddon)
• Verzoeker / Beproever (Mattheüs 4:3)
• Vijand (zie: Tegenstander)
• Vorst van deze wereld (zie: Heerser van deze wereld)
• Wetteloosheid in persoon (zie: Mens van de wetteloosheid)
• Zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2:3–4)

8b. Toen Mozes 40 dagen op de berg Sinaï was, kon het volk Israel niet langer 
wachten en wilden ze, net als de volken rondom hun, een zichtbare god aanbidden. 
Ze verzamelden hun sieraden en maakten daarvan een gouden kalf. Wat was daar 
fout aan?
(antwoord) God de Vader is onzichtbaar. Het volk Israel wilde een zichtbare god en was 
daardoor ongehoorzaam, dienden daarmee zichzelf, en dus was het afgoderij.
(toelichting) God de Vader zegt tegen Mozes in Exodus 32:8: “Zij [Israël] zijn al snel 
afgeweken van de weg die Ik hun geboden had.”
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9b. Wie is de afgod van New Age? Kies uit:
a. Yoga.
b. Jezelf.
c. Zen.
d. Muziek.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “b. Jezelf.”

10b. Wat moet je doen als je een afgodsbeeld in je bezit hebt, bijvoorbeeld als er een 
in je tuin staat?
(antwoord) In gehoorzaamheid aan God de Vader moet je deze in een ton verbranden.
(toelichting) Toen Paulus in Efeze kwam, waar veel afgoderij was, gebeurde in Handelingen 
19:19–20 het volgende: “Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten 
hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de 
waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de Heere 
met kracht toe en werd steeds sterker.”

In Richteren 6:25–26 geeft God de Vader aan Gideon de volgende opdracht: “En het 
gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de 
runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek 
vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij 
staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar op de top van deze vesting, op een 
geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van 
de gewijde paal [Asjerapaal], die u om zult hakken.”

11b. Noem vijf voorbeelden van bijgeloof.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, denk bijvoorbeeld aan:

• Voorwerpen, zoals: hoefijzers, konijnenpootjes, geluksstenen, bestraalde zaken, 
talismannen, klavertjes-vier, afgodsbeelden (zoals Rachel’s terafim).

• Situaties die geluk of ongeluk brengen, zoals een wens doen wanneer je een vallende 
ster ziet of kaarsjes uitblaast, onder ladders doorlopen, een spiegel breken, zout 
verspillen, vrijdag de 13e, bepaalde objecten uitlenen, bepaalde handelingen bij 
geboorte, trouwen en overlijden, bepaalde weersverschijnselen, horoscopen.

12b. De Bijbel beschrijft dat door de wereldgeschiedenis heen, Elia drie keer komt op 
momenten dat de afgoderij weelderig tiert: eerst was Elia er tijdens de 
regeerperiode van de afgod Baäl, in de tijd van koning Achab. Daarna kwam hij als 
Johannes de Doper, in de tijd van de afgod Mammon. In de eindtijd komt Elia terug, 
als de Antichrist regeert. Welke taak heeft Elia alle drie de keren?
(antwoord) Hij roept op tot bekering.
(toelichting) Dit doet hij elke keer wel op een andere manier. Bij Baäl kwam er vuur uit de 
hemel; bij Mammon legde hij de bijl aan de voet van de boom, en bij de Antichrist baant hij de 
weg voor de Messias om te komen en te oordelen.

Slotvraag (beide teams): De Bijbel zegt, doe alle occulte en afgoden-gerelateerde 
zaken uit je midden weg. Lees Handelingen 19:19–20 (vraag 10b) opnieuw. Overleg 
hoe je dit samen heel grondig kunt doen (hint: zie het programmaicoon rechts 
bovenaan de pagina), en vraag in gebed God de Vader voor vergeving van je zonden.

2.07
NL

Afgoden
fundament doop

  

 huisfeest netwerk .org pagina 8 van 8


