
Bijlage TXT FONDUE®

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

Inleiding !
Nadat je een kind van God geworden bent en de bekering, doop en de vervulling met de 
Heilige Geest hebt ervaren, komt de volgende fase in je geestelijke leven; die van de discipel. 
Een discipel krijgt de tijd om in een bepaalde periode geestelijk te groeien en zich te 
ontwikkelen tot een geestelijk volwassenen. De fase van discipelschap wordt ook wel het zoon-/
dochterschap genoemd. In deze fase worden drie fundamenten behandeld, namelijk: 

1. Evangelisatie en diaconie 
2. Heilig leven 
3. Je toekomst plannen !

Je kunt dit ook zien in onderstaande overzicht: !
Fase Fundament Bijbehorend feest                                                                                          

Kind van God 1. Bekering Pesach                                                                         
 2. Doop door onderdompeling Feest v/d Ongezuurde Broden                                                              
 3. Heilige Geest (doop en vervulling) Wekenfeest (Sjavoeot)                                                    

Discipel 4. Evangelisatie en diaconie Dag van de Bazuinen                                                     
(zoon/dochter) 5. Heiliging (heilig leven) Grote Verzoendag                                              
 6. Toekomst(-planning) Loofhuttenfeest                                                                             

Geestelijk volwassene 7. Familiebediening (huisfeesten) Sabbat                 
(vader/moeder) !
In dit TXT Fondue behandelen we het fundament dat gaat over evangelisatie en diaconie en 
leggen we uit waarom het belangrijk is dat we ook in deze tijd de Dag van de Bazuinen vieren. !!
Achtergrondinformatie !
Met het vijfde feest viert Israël het nieuwjaarsfeest, de Dag van de Bazuinen, tellend vanaf de 
schepping. Ze herdenken daarmee God de Schepper. Dit feest vindt na de zomer plaats. De 
ergste hitte is voorbij en de zware arbeid op het land is achter de rug. Dit feest valt op een 
sabbat en wordt overal in het land gevierd. !
Dit feest is een landelijke wake-up call. Uit elk huis klinken de tonen van de sjofar, die een 
oproep zijn: Blijf waakzaam, de Messias komt terug. Wees alert, want Hij komt spoedig. Wacht 
oplettend op de hemelse Sjofar die de komst van de Messias aankondigt. Zo houden de 
mensen elkaar scherp. Tegelijkertijd zijn dit beelddragers van de gelovigen die hun bediening 
uitvoeren en die openlijk vanuit hun huis kenbaar willen maken dat iedereen in de omgeving de 
goede boodschap mag horen. Op deze sabbat leidt de oproep tot waakzaamheid natuurlijk tot 
vragen bij de zonen en dochters. Het spreekt daarom voor zich dat vooral op dit feest de 
onderwijzing over de eindtijd aan bod komt.
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