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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 
derde fundament: Heilige Geest.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 1 Korinthe 
te lezen.

Vorig programma:
2.12 Waar staat dat?

Dit programma:
3.01 Geest

Volgend programma:
3.02 Aanbidding

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

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Het doel van dit programma is dat de Heilige Geest en jij elkaar beter leren kennen, zodat jij met de enorme 
kracht en liefdevolle zorg van de Heilige Geest een overwinnend gelovige wordt. Wie de Heilige Geest precies is 
zullen we natuurlijk eerst uitleggen. Dit doet team A. Tegelijkertijd onderzoekt team B steeds wat het precies 
inhoudt als de Heilige Geest in je leven is.

Versie: 17 september 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. Met welk dier wordt de Heilige Geest in de Bijbel uitgebeeld?
(antwoord) Een duif.

2a. Wat doet de Heilige Geest in de hemel?
(antwoord) Hij aanbidt.
(toelichting) In Johannes 16:14 staat dat Hij de Zoon verheerlijkt.

3a. Is de Heilige Geest op aarde:
a.  een man;
b.  een vrouw, of
c.  beide?

(antwoord) Het goede antwoord is: “a. een man”.
(toelichting) De Heilige Geest verwekte bijvoorbeeld bij Maria de Zoon; Koning 
Jezus. In de hemel is man noch vrouw, dus daar is het geen thema.

4a. We hebben het vandaag over de “Heilige Geest”. Wat wordt er met “geest” 
bedoeld?
(antwoord) De Geest van God, of ook de geest van mensen, is datgene:

• waardoor je kunt aanbidden en je kunt toewijden;
• waar je passie en je geweten is;
• waarin profetische openbaringen plaatsvinden.

Men noemt het ook wel je hart.
(toelichting) Jouw woorden kunnen uit je hart komen en zo komen ook de woorden van Gods 
hart uit Zijn Geest tot ons.

5a. Waar zit de Heilige Geest?
(antwoord) Hij is in de hemel en op aarde, en Hij woont in de harten van een ieder die gelooft 
in Koning Jezus.

6a. Hoelang doet de Heilige Geest zijn werk al?
(antwoord) In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest de schepping uitvoerde en dat Hij ook 
daarna de gelovigen dagelijks leidde.

7a. Stel, je kent de Heilige Geest nog helemaal niet. Kun je dan al wel wat van Hem 
merken? Leg uit.
(antwoord) Ja, Hij is als Bemiddelaar bezig een ontmoeting tussen jou en Koning Jezus voor te 
bereiden. Hij werkt aan je hart zodat je wilt bekeren.
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8a. In Genesis 24:3–4,12–14 zegt Abraham tegen zijn hoofddienaar Eliëzer:
Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en de God van de 

aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de 
Kanaänieten te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en 
mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen.

Toen zei [Eliëzer]: HEERE, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag 
toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, Uw goedertierenheid. Zie, ik sta 
bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water 
te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik 
van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik 
zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw 
dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer 
goedertierenheid bewezen hebt.

Hier krijgt Eliëzer een opdracht. Wat was het doel van deze opdracht?
(antwoord) Hij moest een bruid zoeken voor de bruidegom Izak.

9a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Eliëzer vond een bruid. Haar naam was Rebekka. Het vraagstellende team 
gaat zonder woorden uitbeelden wat de knecht deed om Rebekka te 
overtuigen. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Hij gaf haar een neusring en twee armbanden.
(toelichting) In Genesis 24:22 staat: “En het gebeurde, toen de kamelen genoeg 
gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een 
halve sikkel was [ongeveer 6 gram], en twee armbanden voor haar armen, 
waarvan het gewicht tien sikkel goud was [ongeveer 120 gram].” Het waren 
kostbare geschenken. We noemen dat ook wel gaven of talenten.

10a. De Heilige Geest is onze Bemiddelaar, zoals Eliëzer bemiddelde bij het zoeken 
van een vrouw voor de zoon van zijn meester Abraham. Beschrijf welke rol de Heilige 
Geest hierin speelt.
(antwoord) De Heilige Geest koppelt het meisje (wij als gelovigen) aan Koning Jezus.

11a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand uit het vraagstellende team gaat tekenen waar de volgende vier 
mensen een beeld van zijn: Abraham, Izak, Eliëzer en Rebekka. Het andere 
team probeert dit te raden.
(antwoord) Het andere team moet alle vier de beelden raden.

1. Abraham is een beeld van: God de Vader
2. Izak is een beeld van: Koning Jezus (de Zoon)
3. Eliëzer is een beeld van: de Heilige Geest (de Bemiddelaar)
4. Rebekka is een beeld van: de bruid, de gemeente, maar ook jij zelf

(toelichting) Antwoord 3 en 4 zijn al gegeven in vraag 10a.

12a. In 1 Korinthe 12:3 staat:
“Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, 

zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan 
door de Heilige Geest.”

Het doel van de werking van de Heilige Geest is om jou te koppelen aan Koning 
Jezus. Hoe maakt een ieder van jullie nu de Heilige Geest gelukkig? Een ieder van het 
beantwoordende team zegt het afzonderlijk, op een persoonlijke manier.
(antwoord) Zeg bijvoorbeeld: “ja, ik wil!”
(toelichting) Dit is bij een huwelijk waarbij het “ja, ik wil” een van de hoogtepunten is.
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1b. Waar komt het op neer, wat de Heilige Geest op aarde doet?
(antwoord) Hij voert de opdrachten uit, die Koning Jezus Hem geeft.

2b. Hoe heet de Heilige Geest eigenlijk?
(antwoord) Zijn volledige Naam is dezelfde als die van God de Vader en van de Zoon. Hij heet 
dus: Ik Ben.
(toelichting) Andere namen hebben betrekking op wat Hij doet: de Parakleet (de erbij 
geroepene), Roeach (de adem van God), Sjekina (de aanwezigheid van God, zoals in de 
vuurkolom), en de Trooster.

3b. De Heilige Geest bewerkt de relatie tussen Koning Jezus en zijn Bruid. Wie is 
deze vrouw?
(antwoord) De gemeente.
(toelichting) Onder de gemeente vallen alle volgelingen van Koning Jezus. Dit is de bruid met 
wie Koning Jezus trouwt als Hij komt.

4b. Wat betekent “heilig”?
(antwoord) Het betekent: anders.
(toelichting) Met andere woorden: niet gelijk aan alle andere geesten en mensen.

5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen waarop de Heilige Geest 
elke volgeling van Koning Jezus wil voorbereiden om deel van uit te 
maken. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) De bruid van de Koning.
(toelichting) De gemeente is de bruid van Koning Jezus. Elke gelovige maakt daar 
dus onderdeel van uit. Daarvoor geeft de Heilige Geest een ieder geschenken 
(gaven) en beloont Hij je met zijn vrucht en talenten.

6b. Is de Heilige Geest ook nu nog werkzaam? Leg uit.
(antwoord) Ja, absoluut. Vanaf het moment dat Koning Jezus opsteeg naar de hemel is het 
tijdperk van de Heilige Geest ingegaan. Hij leidt ons tot aan het einde van de aarde en zal ons 
in de hemel ook voorgaan in de aanbidding.

7b. Werkt de Heilige Geest onzichtbaar? Leg uit.
(antwoord) Ja; de kinderen van God de Vader zijn zichtbaar en zij moeten getuigen; de Heilige 
Geest is onzichtbaar en Hij overtuigt.

8b. In het Nieuwe Testament zien we de Heilige Geest ook op een spectaculaire 
manier aan het werk op de Pinksterdag. Welke drie dingen deed de Heilige Geest hier 
in Handelingen 2:1–4?

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen 
werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van 
hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken 
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:
1. Er klonk een geluid als van een windvlaag.
2. Er verscheen vuur op het hoofd van iedere aanwezige.
3. Iedereen begon te spreken in vreemde talen.
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9b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In Handelingen 2:5–8,11b–13 staat:

Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle 
volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de 
menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn 
eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en 
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 
Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, 
eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? (...) Wij horen 
hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren 
allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen 
de ander: Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn 
vol zoete wijn.

De Heilige Geest verscheen hier op een heftige wijze. De toegestroomde 
mensenmassa reageerde op twee heel verschillende manieren. Het 
vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden op welke twee 
manieren de mensenmassa reageerde. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) Het andere team moet beide punten correct raden:

1. Verwondering.
2. Spotten.

10b. In Handelingen 2:17–21 haalt de apostel Petrus een belofte (profetie) aan uit 
het Bijbelboek Joël:

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed, vuur en rookwalm.

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 
grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal 
worden.

Waarom deed de Heilige Geest wat er in Handelingen 2:1–4 (vraag 8b) beschreven 
staat?
(antwoord) Omdat geprofeteerd was dat dit op het Pinksterfeest zou gebeuren, na de dood en 
opstanding van Koning Jezus.

11b. In Handelingen 2:38 zegt de apostel Petrus: “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.”
Welke drie dingen moet je doen om een kind van God te worden?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Je bekeren.
2. Je laten dopen.
3. Vervuld worden met de Heilige Geest.

12b. Wat gebeurt er met je als je welgemeend “Jezus is Heer” zegt?
(antwoord) Je gaat dan van het duister in het licht. En dat is wat de Heilige Geest in jou wil 
bereiken. Mag Hij dat? Wil je dan nu tegen de Heilige Geest zeggen: “Breng mij in het licht van 
de aanwezigheid van Koning Jezus en doe Uw werk maar in mij.”
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