
Team  A TXT FONDUE®

4.04  Bazuinenfeest
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat je begrijpt waarom het belangrijk is dat we ook in deze tijd de 
Dag van de Bazuinen vieren. Daarom behandelen we het fundament dat gaat over evangelisatie 
en diaconie heel uitvoerig. !!
1a. Lees eerst met elkaar de inleiding en achtergrondinformatie. Deze vind je in de bijlage bij 
dit programma. 

In dit TXT Fondue gaan we het hebben over de Dag van de Bazuinen. Met welk feest dat wij 
in de westerse wereld vieren komt dit feest overeen? 
(antwoord) Oud en nieuw. !!
2a. De Joodse jaartelling is anders dan de onze. Wij zitten nu tussen 2000 en 3000 in. Tussen 
welke millennia zitten de Joden nu? 
(antwoord) Tussen 5000 en 6000. 
(toelichting) In 2019 vieren ze de overgang naar het jaar 5780. !!
3a. Kijk naar het overzicht in de inleiding (zie bijlage). De Dag van de Bazuinen is het vierde 
feest. Deze komt na de doop in en vervulling met de Heilige Geest. Waarom? 
(antwoord) Waar het hart vol van is loopt de mond van over, en de Heilige Geest vult je en zendt 
je. !!
4a. Wat is evangelisatie? 
(antwoord) Iemand de kans geven het goede nieuws te horen en het goede nieuws te beleven 
door deel te nemen aan het avondmaal in de huizen. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het 
antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team 
probeert dit te raden.) 
5a. Welk signaal wordt hier beschreven? 
(antwoord) Sirene. 
(toelichting) Denk aan de eerste maandag van de maand om 12 uur ‘s middags. !!
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6a. In Leviticus 23:23–25 geeft de HEER vijf opdrachten aan Mozes over de Dag van de 
Bazuinen. Welke vier dingen moet je wel doen op de Dag van de Bazuinen en welk ene ding 
niet? 

“Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de 
maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, 
een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een 
vuuroffer aanbieden.” 

(antwoord) Het andere team moet alle vijf de punten noemen: 
1. Wel op een hoorn/sjofar/bazuin/trompet blazen 
2. Wel rusten 
3. Wel samenkomen 
4. Wel offeren 
5. Niet werken !!

7a. JHWH God, de Vader heeft de opdracht gegeven, de feesten Pesach, het Feest van de 
Ongezuurde Broden en het Wekenfeest (Sjavoeot) te vieren. In de christelijke wereld worden 
deze feesten in een vorm gevierd, die erg van de Bijbelse feesten afwijken en zelfs een hele 
andere naam hebben gekregen (Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren). Waarom worden deze 
drie Bijbelse feesten nog gevierd? 
(antwoord) Er zijn meerdere redenen. Het andere team hoeft hier maar één te noemen: 

• Uit vreugde dat we zijn vrijgekocht, dat we Jeshua de Messias mogen aannemen en dat 
Hij de Heilige Geest heeft gestuurd om ons bij te staan. 

• Omdat deze feesten een betekenis voor ons hebben. Met andere woorden: ze zijn 
vervuld. 

• Het is een eeuwige instelling. !!
8a. In Romeinen 3:20–24 (NBV) staat: 

“Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist 
de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten 
al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die 
in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God 
als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.” 

Paulus schreef deze brief aan de bekeerde heidenen in Rome. Welke betekenis evangelisatie 
in deze tijd heeft, legt hij uit met de zin: “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten 
al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar”. Waar heb je dus de Wet en de Profeten 
voor nodig? 
(antwoord) Door de Wet en de Profeten kunnen we JHWH God, de Vader leren kennen, en dat 
mogen we nu aan onze wereld vertellen. !!
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9a. Sommigen spreken in het Nieuwe Testament over de boeken van Mozes; anderen over de 
Wet en de Profeten. Hoe noemen wij dit? 
(antwoord) Het Oude Testament. 
(toelichting) Het “Eerste Testament” is een betere benaming. !!
10a. Welke soorten bellen/zoemers kun je op een middelbare school op een dag horen? 
Noem er minimaal 3. 
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

• De bel 5 minuten voor de eerste les 
• De bel aan het begin of einde van een les of pauze 
• De bel van een telefoon (die tijdens de les afging, dus lever maar in) 
• De bel 5 minuten voor het einde van de pauze 
• De bel van het brandalarm (met dank aan de afdeling scheikunde) 
• De laatste bel van de dag 

 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.) 
11a. We worden beoordeeld op de mate waarin we van Jeshua de Messias 
getuigen en goede werken doen. Wie beoordeelt ons volgens de tekening 
daarop? 
(antwoord) De Koning op de troon. 
(toelichting) Dit wordt beschreven in Openbaring 20:11–15. !!
12a. Wat gebeurt er met je, als je niet op het juiste moment wakker bent en olie in je lampje 
hebt om de Koning te verwelkomen, wat een ander beeld is van alarmeren naar de mensen 
om je heen dat Jeshua de Messias terugkomt? 
(antwoord) Dan gebeurt er wat er met de 5 dwaze maagden (Mattheüs 25:1–13) gebeurde: je 
bent niet waakzaam, je valt in slaap, je olie raakt op en je wordt buitengesloten van het grote 
Bruiloftsfeest. 
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