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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 
tweede fundament: doop.

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

Vorig programma:
2.10 Jakob

Dit programma:
2.12 Waar staat dat?

Volgend programma:
3.01 Geest

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

Dit TXT Fondue is anders dan anderen

In dit TXT Fondue doen we het een beetje anders. Op 
pagina 2 staat een proclamatie dat een ander soort 
Bijbelse huisbijeenkomst beschrijft. Wij noemen dat 
een huisfeest. Dat moet je een keer meemaken, het is 
een heel andere manier van gemeente-zijn.

Deze proclamatie is op een paar plekken nog niet 
ingevuld. Dat gaan we doen aan de hand van 
Bijbelteksten. Het is handig als iedereen hierbij een 
Bijbel gebruikt om de tekst op te zoeken. Zijn er geen 
Bijbels, laat dan het andere team de Bijbeltekst 
voorlezen van hun antwoordblad.

Twee teams vullen om en om de lege plekken in. Team 
1 is rood en team 2 is blauw. De antwoorden zijn uit de 
Bijbelteksten te halen. Het team dat het antwoord moet 
geven, krijgt een minuut de tijd. Elk team heeft de 
antwoorden van het andere team op hun antwoordblad. 
Zo kunnen ze beoordelen of de lege plek goed is 
ingevuld en als dat zo is, delen ze een punt uit aan het 
andere team.

De eerste letter van ieder woord is telkens gegeven en 
het aantal liggende streepjes geeft aan uit hoeveel 
letters het woord bestaat. De lange “IJ” wordt als twee 
afzonderlijke letters “I” en “J” gerekend.

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.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Wat is het Huisfeest Netwerk? Maak met elkaar een ontdekkingstocht door de Bijbel en ontdek hoe Koning Jezus 
in deze tijd wil werken door zijn Heilige Geest, die leeft en werkt in zijn volgelingen.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

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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Een groep  K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   P _ _ _ _ _ _ _ _  komt telkens in de huizen samen rond
                                        (1) 1 Petrus 2:9-10

E _ _   T _ _ _ _ .  Het zijn volgelingen van  K _ _ _ _ _   J _ _ _ _ ,  die door Zijn bloed zijn
  (2) Lukas 14:15                                                     (3) Handelingen 22:5

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Door middel van vragen stellen  B _ _ _ _ _ _ _ _  ze Bijbelse onderwerpen.
(4) Jesaja 35:10 (= Jesaja 51:11)                                             (5) Lukas 24:13–16

E _ _   O _ _ _ _ _  ziet erop toe dat het gesprek puur Bijbels blijft.  Geen invloeden uit
    (6) Titus 1:6–9

A _ _ _ _ _   G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  worden geduld en het is niet toegestaan om uit de Bijbel iets
              (7) Leviticus 19:4

W _ _  te  L _ _ _ _  of  T _ _  te  V _ _ _ _ _ .  Door een groepsproces wordt gezamenlijk en
              (8) Openbaring 22:18-19

hardop gezocht naar antwoorden op vragen,  maar deze antwoorden roepen ook weer nieuwe

vragen op.  Misschien wordt er wel over bepaalde vragen door verschillende koninklijke

priesters anders gedacht.  Dat is juist goed: het proces van  Z _ _ _ _ _  en  B _ _ _ _ _ _ _  is
                                                                                                        (9) Psalm 69:32-33   (10) Lukas 2:46

belangrijker dan het uiteindelijke  R _ _ _ _ _ _ _ _ .  Dat alle generaties met elkaar
                                                             (11) Spreuken 4:7

S _ _ _ _  op  Z _ _ _  zijn,  juist dát is wat zo mooi is aan ons geloof in Koning Jezus en de bouw
(12) Deuteronomium 4:29

van zijn Koninkrijk.  Om  H _ _ _ _ _ _ _  te voorkomen,  zoekt en wacht iedereen in gebed op de
                                         (13) Spreuken 16:18

L _ _ _ _ _ _  van de  H _ _ _ _ _ _   G _ _ _ _ .  De Heer der heerscharen duldt geen andere
            (14) Handelingen 1:8 / Romeinen 8:14

G _ _ _ _ ,  noch iemand die eigenwijs doordramt;  het is de Heilige Geest die in  W _ _ _ _ _ _ _
(15) 1 Korinthe 12:2                                                                                                              (16) Johannes 16:13      

leidt.  Hij wil ook geen G _ _ _ _ _ ;  dat is namelijk altijd te  K _ _ _ _ .  Hij kiest ervoor om in
                                  (17) Handelingen 7:48–49                           (18) 2 Korinthe 6:16

O _ _   H _ _ _  te wonen.  Tenslotte wil Hij geen  B _ _ _ _ _ _ _  priesters,  want ál Zijn volgelingen
(19) Romeinen 5:5                                                          (20) Micha 3:11

moeten onbetaald aan de slag en  D _ _ _ _ _ _ _  zijn.  De samenkomsten in huizen worden
                                                      (21) Kolossenzen 3:16–17

verrijkt en ondersteund door  B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  om de  H _ _ _ _ _ _ _  toe te  R _ _ _ _ _ .
                                                      (22) 1 Korinthe 12:28                                      (23) Efeze 4:12

Uiteindelijk gaat het niet om  W _ _ _ _ _ _ ,  maar om  K _ _ _ _ _ .
                                                                      (24) 1 Korinthe 4:20

Wil jij hier bij horen? Waarbij?  Bij het  H _ _ _ _ _ _ _ _   N _ _ _ _ _ _ .
(bonusvraag voor de puzzelaars) vul de letters op de juiste volgorde in:  e e e e f i k r s s t t u w
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Spelregels:
pagina 1.



Dit antwoordblad is voor team 1 (rood). Hier staan de antwoorden van de vragen voor team 2 
(blauw). Team 1 is als eerste aan de beurt om een stukje van de proclamatie in te vullen.

 2. een tafel

Lukas 14:15 (NBV): “Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij 
tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’”

 4. vrijgekocht

Jesaja 35:10 (= Jesaja 51:11): “Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen 
terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun 
hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen 
wegvluchten.”

 6. Een oudste

Titus 1:6–9: “Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige 
kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want 
een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet 
eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op 
oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, 
beheerst, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer 
is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de 
tegensprekers te weerleggen.”

 8. weg te laten of toe te voegen

Openbaring 22:18–19: “Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit 
boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen 
die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van 
deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, 
van de dingen die in dit boek geschreven zijn.”

 10. bevragen

Lukas 2:46: “En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij 
te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.”

 12. samen op zoek

Deuteronomium 4:29: “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem 
vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”
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 14. leiding van de Heilige Geest

Handelingen 1:8: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 
en tot aan het uiterste van de aarde.”
Romeinen 8:14: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 
kinderen van God.”

16. waarheid

Johannes 16:13: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 
wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij 
gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”

 18. klein

2 Korinthe 6:16: “Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want 
u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 
wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.”

 20. betaalde

Micha 3:11 (NBV): “De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters 
geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de 
HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad 
overkomen.’”

 22. bedieningen

1 Korinthe 12:28: “God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten 
eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna 
genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei 
talen.”

 24. niet om woorden maar om kracht

1 Korinthe 4:20: “Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.”

Blijf vragen: “Waar staat dat in de Bijbel?”
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Dit antwoordblad is voor team 2 (blauw). Hier staan de antwoorden van de vragen voor team 1 
(rood). Team 1 begint en team 2 controleert na een minuut of het antwoord overeenkomt met 
het antwoord dat hieronder is gegeven.

 1. koninklijke priesters

1 Petrus 2:9–10: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden 
zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming 
was, maar nu in ontferming aangenomen bent.”

 3. Koning Jezus

Handelingen 22:5 (NBV): “Paulus sprak: om de volgelingen van Jezus in die stad 
gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten 
ondergaan.”

 5. bespreken

Lukas 24:13–16: “En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig 
stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij spraken 
met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met 
elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen 
meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.”

 7. andere godsdiensten

Leviticus 19:4: “U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden 
maken. Ik ben de HEERE, uw God.”

 9. zoeken

Psalm 69:33 (in sommige vertalingen 69:32): “Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij 
zich verblijden; u die God zoekt, uw hart zal leven.”

 11. resultaat

Spreuken 4:7 (NBV): “Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je 
hebt verworven, inzicht toevoegt.”

 13. hoogmoed

Spreuken 16:18: “Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.”
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 15. goden

1 Korinthe 12:2 (NBV): “Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in 
de ban van goden die taal noch teken geven.”

 17. gebouw

Handelingen 7:48–49: “De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen 
gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een 
voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of 
wat is de plaats van Mijn rust?”

 19. ons hart

Romeinen 5:5 (NBV): “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 
hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.”

 21. dankbaar

Kolossenzen 3:16-17: “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle 
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of 
met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader 
dankt door Hem.”

 23. heiligen toe te rusten

Efeze 4:12: “Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van 
het lichaam van Christus.”

Blijf vragen: “Waar staat dat in de Bijbel?”
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