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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 
derde fundament: Heilige Geest.

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

Vorig programma:
3.06 Gaven

Dit programma:
3.07 Vrucht

Volgend programma:
3.08 Tongentaal

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?

In dit programma leren we hoe de Heilige Geest krachtig met jouw karakter aan de slag gaat, wat heel 
ingrijpend kan zijn als er nog veel aan te verbeteren valt. Maar als je de Heilige Geest bewust tegenwerkt of 
ongehoorzaam bent, kun je het proces vertragen. We willen er graag voor zorgen dat de vrucht in je gaat 
groeien, en je erop gaan letten wat de Heilige Geest in je doet.
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1a. De Bijbel gebruikt regelmatig voorbeelden waarin “vrucht” of “vruchten” 
voortkomt. Noem twee voorbeelden.
(antwoord) Het andere team moet hier twee punten van noemen:

• De vrucht van de Geest is iets dat in jou ontwikkeld wordt en je karakter ontwikkelt. In 
jouw karakter zie je de vrucht van de Geest.

• De vrucht van wat de Geest door jou heen doet.
• Vrucht dragen in geestelijke zin: een geestelijk volwassene leidt iemand anders tot 

bekering, wat een “kind van God” wordt en naar geestelijke volwassenheid groeit.
• Vrucht dragen in fysieke zin: een echtpaar krijgt een kind.

2a. Telkens wanneer de Bijbel over vrucht spreekt, wordt dat gedaan met een reden. 
In dit programma gaat het specifiek over de vrucht van de Geest. De Heilige Geest 
werkt in je om deze vrucht in je te laten groeien, zodat het jouw karakter verandert. 
Wat is het uiteindelijke doel van deze vrucht?
(antwoord) Elke vrucht is bedoeld om degene die het eet ervan te laten genieten, en om voort 
te planten. Dit is ook in geestelijk opzicht zo.

3a. Blijdschap (oftewel vreugde) is een vrucht van de Geest. Waarom is lachen fout 
en vrolijkheid en blijheid goed?
(antwoord) In de Bijbel wordt lachen niet één keer positief bedoeld en altijd door de Heer 
afgestraft.
(toelichting) Vreugde of blijdschap is een toestand van het hart, die zelfs door uiterlijke 
tegenslag niet wordt beïnvloed. In Spreuken 17:22a staat: “Een vrolijk hart bevordert de 
genezing.”

4a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden, wat een andere 
benaming voor één van de vruchten is. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) Lange adem.
(toelichting) Dit is een ander woord voor geduld.

5a. Vriendelijkheid heeft onder meer te maken met vriendschap. Kun je met iedereen 
met wie je optrekt bevriend zijn? Leg uit.
(antwoord) Ja. “The only way to have a friend is to be one.”

6a. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen wat een duidelijk 
beeld is van één van de hoogste vormen van trouw.
(antwoord) Trouwring.
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7a. Wanneer de vrucht van de Geest jouw goede karaktereigenschappen ontwikkelt, 
betekent dat tegelijkertijd ook, dat het afrekent met je slechte 
karaktereigenschappen. In Filippenzen 4:5 staat over de vrucht “vriendelijkheid”, 
dat deze bij alle mensen bekend moet zijn. Noem drie woorden die het 
tegenovergestelde zijn van vriendelijkheid. Woorden waar “vriendelijkheid” in 
voorkomen mogen niet worden gebruikt.
(antwoord) Drie mogelijk woorden zijn bijvoorbeeld: agressie, zelfzucht, egoïsme.

8a. Dat de Heilige Geest je goede karaktereigenschappen ontwikkelt, betekent dat 
dan ook, dat de vrucht van de Geest afrekent met je temperament? Leg uit.
(antwoord) Nee, God de Vader heeft ook een temperament in je gelegd, om voor gedrevenheid 
te zorgen zodat je actie onderneemt wanneer dat nodig is.
(toelichting) Denk aan de emotie van Koning Jezus en de marktkoopmannen in de tempel 
(Johannes 2:13–27). Dit was geen gebrek aan geduld en vriendelijkheid, maar een 
noodzakelijke ingreep om orde te scheppen.

9a. Wat kun je zelf doen om deze eigenschappen van de vrucht van de Geest te 
ontwikkelen?
(antwoord) In contact blijven met de wijnstok. Dan groeien de vruchten vanzelf. Je hoeft niet 
te oefenen of je aan bepaalde regels te houden om de vrucht van de Geest te laten groeien. 
Het komt vanuit de Heilige Geest en je kunt er ook op vertrouwen dat de Heilige Geest dit in je 
doet.
(toelichting) Je kunt de vrucht van de Geest belemmeren, door toe te geven aan het 
tegenovergestelde, bijvoorbeeld door je boosheid de ruimte te geven of door zonde toe te 
laten.

10a. Om de groei van vruchten te versnellen en de kwaliteit ervan te verbeteren, 
moet een tuinman soms de boom of struik snoeien, net als de Heilige Geest dat in 
jouw leven moet doen. Hoe kun je weten dat de vrucht van de Geest zich verder 
heeft ontwikkeld in jou?
(antwoord) De Heilige Geest kan je in situaties brengen waarin je dat leert of waarin je merkt 
dat er een bepaalde karaktereigenschap van je veranderd is. Op zulke momenten geeft Hij je 
de ruimte om te zien dat de vrucht groeit en leer je omgaan met deze nieuwe natuur.
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11a. Een vrucht hoort te groeien totdat deze de juiste vorm en kleur bereikt. Maar 
soms gaat het mis. De vrucht groeit niet meer en verschrompelt. Wanneer gebeurt 
dit met de vrucht van de Geest?
(antwoord) Het andere team moet één van deze punten noemen:

• Het is mogelijk je te verzetten tegen de Heilige Geest, en Hem uiteindelijk zelfs uit te 
doven. Dan is het net als met een boom die geen voedsel meer opneemt; het extra wat 
de Heilige Geest geeft is dan weg en de vrucht takelt af.

• Je kunt de vrucht van de Geest belemmeren, door toe te geven aan het 
tegenovergestelde, bijv. door je boosheid de ruimte te geven of door zonde toe te laten.

• Je kunt de werking van de Heilige Geest in je leven negeren.
(toelichting) De fasen van de Heilige Geest tegenwerken zijn:

1. Bedroeven (Efeziërs 4:30).
2. Verzet plegen (Handelingen 7:51).
3. Uitdoven (1 Thessalonicenzen 5:19).
4. Zondigen (lasteren) tegen de Heilige Geest (Mattheüs 12:31–32).

12a. Wat verandert er als de vrucht van de Geest in jou zichtbaar wordt?
(antwoord) Het andere team moet één van deze punten noemen:

• Je krijgt een nieuwe vriendenkring.
• Je krijgt andere interesses.
• Mensen veranderen hun houding ten opzichte van je.

Slotvraag (beide teams): In 1 Korinthe 14:1a staat: “Jaagt de liefde na.” De Heilige 
Geest speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben met elkaar de negen 
eigenschappen van de vrucht van de Geest behandeld: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ga voor jezelf na: op welk punt heb ik gemerkt dat de Heilige Geest in de laatste 
tijd met mij aan de slag is geweest? Deel elk een getuigenis over waar je gegroeid 
bent of waar je hebt ontdekt dat de Heer je heeft veranderd.
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1b. Vruchten hebben tijd nodig om te groeien en te rijpen. Wat is het probleem van 
vroegtijdig vrucht dragen?
(antwoord) Vruchten zijn dan nog niet rijp en dus niet voor consumptie geschikt.
(toelichting) Bijvoorbeeld, het is mogelijk maar niet wenselijk dat een twaalfjarig meisje 
zwanger wordt.

2b. De vrucht van de Geest wordt in Galaten 5:22 beschreven. Je kunt het zien als 
een fruitmand met negen vruchten. Deze vruchten heten: “liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.

Komt zelfbeheersing tot stand door een enorme wilsinspanning of is het een 
gevolg van iets? Leg uit.
(antwoord) Het komt tot stand door de Heilige Geest én je eigen discipline.

3b. Vul in de volgende Bijbeltekst op de open plek in, welke vrucht van de Geest hier 
nodig is:

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die 
geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van __________ . 
Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

(antwoord) Zachtmoedigheid.
(toelichting) Deze Bijbeltekst staat in Galaten 6:1.

4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke mensen 
volgens de Bijbel "Gods kinderen" genoemd zullen worden. Het andere 
team probeert dit te raden.
(antwoord) Vredestichters.
(toelichting) Dit staat in Mattheüs 5:9.

5b. Wat is de ultieme vorm van geestelijke liefde?
(antwoord) Je leven geven voor de ander.
(toelichting) Met een Grieks woord wordt deze geestelijke vorm van liefde ook wel “agapè-
liefde” genoemd. In Johannes 15:13 staat: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, 
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

6b. De laatste vrucht is goedheid. Maak de volgende zin af: “Wie goed kan doen, 
maar het nalaat, ...”
(antwoord) “...maakt zich aan zonde schuldig.”
(toelichting) Dit staat in Jakobus 4:17 (GNB).

7b. Noem voor elk van de drie vruchten “vrede”, zachtmoedigheid” en 
zelfbeheersing” een tegenovergesteld karaktereigenschap. Woorden waar “zelf-” in 
voorkomt mogen niet worden gebruikt.
(antwoord) Het andere team moet voor elke eigenschap één tegenovergestelde noemen:

• Tegenover vrede: piekeren, onrust, stress, haast.
• Tegenover zachtmoedigheid: strijdlustige geldingsdrang, hardheid, wreedheid.
• Tegenover zelfbeheersing: bandeloosheid, drift, kort lontje.
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8b. Door middel van de negen vruchten kan de Heilige Geest door jou veel bereiken. 
Wat bereik je hier uiteindelijk door?
(antwoord) Het volmaakte.
(toelichting) In Romeinen 12:2: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat 
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

9b. Ben je een heilige als je de vrucht van de Geest hebt? Met andere woorden, dat je 
met kop en schouders boven de rest uitsteekt? Leg uit.
(antwoord) Nee, het is de gewoonste zaak van de wereld. Heilig zijn is ons opgedragen. De 
vrucht van de Geest kan je daarbij wel helpen, omdat je meer gaat lijken op hoe God de Vader 
je geschapen heeft, maar je heiligheid bewerk je zelf.
(toelichting) In 1 Petrus 1:16b zegt God de Vader: “Wees heilig, want Ik ben heilig.”

10b. De vrucht groeit alleen wanneer je vol bent van de Heilige Geest. Wat kun je 
doen om te zorgen dat je elke dag vol bent van de Heilige Geest?
(antwoord) Wanneer je gedoopt bent in de Heilige Geest, is het belangrijk dat je elke dag 
vervuld wordt. Zorg dat je je elke dag aan God de Vader toewijd, je jouw zonden beleden hebt, 
en je dagelijks bidt om vervulling met de Heilige Geest.
(toelichting) In het huisfeest kunnen jullie ook met elkaar bidden voor vervulling met de 
Heilige Geest.

11b. Neemt de vrucht van de Geest alleen maar toe in jou? Leg uit.
(antwoord) Nee, deze vrucht kan toenemen en soms ook weer afnemen. Daarom zal deze 
groei tot het einde van je leven blijven doorgaan.
(toelichting) Zo zie je bij Mozes, hoe hij al lang met de Heer onderweg was maar ook een keer 
ongeduldig was en driftig werd. In Handelingen 5:1–11 maakten Ananias en Saffira een 
dodelijke fout, hadden Paulus en Barnabas in Handelingen 15:36–40 onenigheid, en werd 
Petrus in Galaten 2:11–14 beschuldigd van huichelarij.

12b. Je kunt de kinderen van God de Vader dus herkennen aan de 
karaktereigenschappen die horen bij de vrucht van de Geest. In Efeze 5:8–13 staat:

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 
kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en 
rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar 
ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te 
schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als 
ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Welke twee dingen gebeuren er als jij in een donkere kamer het licht aansteekt?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Je ontmaskert alles wat in het duister is.
2. Je eigen vrucht van de Geest komt aan het licht.

Slotvraag (beide teams): In 1 Korinthe 14:1a staat: “Jaagt de liefde na.” De Heilige 
Geest speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben met elkaar de negen 
eigenschappen van de vrucht van de Geest behandeld: liefde, blijdschap, vrede, 
geduid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ga voor jezelf na: op welk punt heb ik gemerkt dat de Heilige Geest in de laatste 
tijd met mij aan de slag is geweest? Deel elk een getuigenis over waar je gegroeid 
bent of waar je hebt ontdekt dat de Heer je heeft veranderd.
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