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Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we het India-manifest voor Bijbelgetrouwe gelovigen en de 
nieuwtestamentische gemeente in zijn geheel behandelen. Deze is door Victor Choudhrie 
samengesteld. We zullen dit keer minder dan de gebruikelijke 24 vragen hebben, omdat we de 
tekst en inhoud van het manifest inhoudelijk niet willen beïnvloeden. 

We moedigen je aan om thuis de tijd te nemen de volgende video te kijken, om bemoedigd 
te worden en een indruk van de omvang van deze huisfeestbeweging te krijgen: youtu.be/
wQ63v5V5DuI . Hieruit zijn twee belangrijke conclusies te trekken: 

1. We zijn niet een kleine groep maar onderdeel van een wereldwijde grassroots-beweging. 
2. De Heilige Geest leert mensen aan andere uiteinden van de wereld die geen contact met 

elkaar hebben de identieke Bijbelstudie. !!
1b. Wat is volgens Romeinen 12:1 een persoonlijk leven overeenkomstig de Bijbel? 
(antwoord) Hun redelijke eredienst. 
(toelichting) Daarom zoeken wij, de Bijbelgetrouwe gelovigen, eerst zijn (Jeshua de Messias) 
Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33). We zijn door de kracht van Jeshua de Messias 
uit de macht van de duisternis bevrijd (Kolossenzen 1:13) en leven een overwinnend leven in zijn 
Naam. !!
2b. Wat bereikt dit volgens Mattheüs 16:18 ten opzichte van de boze? 
(antwoord) De poorten van de hel kunnen het werk dat wij in gehoorzaamheid aan Jeshua de 
Messias doen, niet overwinnen. 
(toelichting) JHWH God, de Vader heeft zijn kinderen, de Bijbelgetrouwe gelovigen, door Jeshua 
de Messias gered, gerechtvaardigd en tot het koninklijk priesterschap benoemd om de grote 
daden van JHWH God, de Vader bekend te maken (1 Petrus 2:9 en Romeinen 12 en 14). !!
3b. Het bekendmaken van de grote daden van JHWH God, de Vader gebeurt door middel van 
de gemeente. Wat betekent woord gemeente, "ecclesia," in zijn puurste vorm? 
(antwoord) Het samenzijn van de broederschap. 
(toelichting) In Mattheüs 18:20 staat de definitie van een gemeente: "Waar twee of drie in de 
naam van Jezus bijeen zijn, daar is Hij (Jeshua de Messias) in hun midden." !!
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4b. Noem acht van de elf punten die in de volgende tekst uit Handelingen 2:41–47 beschreven 
staan over hoe de gemeente functioneerde. Wanneer alle elf punten genoemd worden, kan 
een tweede punt verdiend worden. 

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken 
van het brood en in de gebeden. 

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de 
apostelen gedaan. 

En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij 
verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat 
ieder nodig had. 

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot 
huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud 
van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde 
dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

(antwoord) Het andere team moet hier acht punten van noemen: 
1. Bekering 
2. Het dopen van diegenen die bekeerd en wedergeboren zijn (zie ook Romeinen 6:3-4) 
3. Trouw blijven aan het apostelonderwijs; het onderwijzen op apostolische wijze van de 

gelovigen 
4. Samen zijn (samenkomen) 
5. Een maaltijd met avondmaal houden (dat hoort bij elkaar, niet gescheiden), het bedienen 

van de tafel des Heren 
6. In gebed zijn en regelmatig (minimaal een keer per week) bijeenkomen voor gebed 
7. Wonderen en tekenen doen, zoals het gebed voor zieken en handoplegging 

(Handelingen 9:17-18 en 13:2-3; Marcus 16:18 en Jacobus 5:14-15), zonder hier extra 
ruchtbaarheid aan te geven 

8. Alles gemeenschappelijk hebben en gemeenschappelijk leven 
9. Aan diaconie doen 
10. Lofprijzen en JHWH God, de Vader gezamenlijk aanbidden 
11. Evangeliseren !!
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5b. Oudsten worden door het apostelteam aangesteld en ingezegend nadat nadrukkelijk en 
zorgvuldig de wil van Jeshua de Messias over deze aanstelling gevraagd is. Welke criteria 
worden voor oudsten in de volgende tekst uit Titus 1:5–9 (NBV) gesteld? 

“Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de resterende zaken te 
regelen en in elke stad oudsten aan te stellen: onberispelijke mannen, die maar één 
vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van 
schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. Een opziener moet als beheerder van Gods 
huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel 
drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; hij moet juist gastvrij zijn, 
goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. En hij moet zich houden 
aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat 
is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te 
wijzen.” 

(antwoord) Een oudste moet: 
1. een goed karakter hebben 
2. een leven hebben waarop niets aan te merken is 
3. getrouwd zijn met één vrouw 
4. beheerst zijn 
5. attent zijn 
6. ordelijk zijn 
7. gastvrij zijn 
8. goed onderwijs kunnen geven 
9. geen drinker zijn 
10. geen driftkop zijn 
11. vriendelijk zijn 
12. vredelievend zijn 
13. niet aan geld vastzitten 
14. een goede echtgenoot en vader zijn 
15. zijn kinderen aankunnen 
16. niet pas bekeerd zijn 
17. een goede naam hebben onder de mensen die niet bij de gemeente horen 

(toelichting) De voorwaarden waar oudsten aan moeten voldoen staan ook in Handelingen 
14:23, 1 Timotheüs 3 en Efeziërs 4:11–14 beschreven. !!
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6b. De gemeenten maken geen deel uit van een unie of van een overkoepelende organisatie. 
Er worden geen beslissingen genomen op grond van stemmingen. Er is geen sprake van 
lidmaatschap of zelfbestuur. Alle beslissingen worden genomen in volle afhankelijkheid van de 
wil van Jeshua de Messias; Hij alleen is hoofd van de gemeente, Zijn wil alleen wordt gedaan. 
Alle gelovigen zijn koninklijke priesters; hun wedergeboorte geeft hun het recht om kinderen 
van JHWH God, de Vader te zijn (1 Korintiërs 12). Hoe heten de gelovigen in de gemeenten? 
(antwoord) "Leden van het lichaam van de Messias." 
(toelichting) Alle beslissingen worden in gebed gebracht, naar de wil van Jeshua de Messias 
wordt gezocht en deze wordt daarna unaniem uitgevoerd. Als er voor een bepaalde beslissing 
geen eenheid is over de wil van Jeshua de Messias, dan moet er langer doorgebeden worden 
om tot duidelijkheid te komen (Spreuken 3:5–6). Het kennen van de wil van Jeshua de Messias is 
zowel voor het individu als voor de groep noodzakelijk. !!
7b. Waar vinden de gemeentesamenkomsten plaats?  
(antwoord) In gehuurde huizen (herbergen) of bij gelovigen thuis. 
(toelichting) Deze huizen krijgen een Bijbelse naam en moeten vrij toegankelijk zijn. !!
8b. Het is niet de bedoeling de mensen door middel van publiciteit en reclame naar de 
samenkomsten te lokken. Hoe moet het wel? 
(antwoord) De gelovigen zijn de levende beelddragers van Jeshua de Messias: zij nodigen 
gasten uit. !!
9b. Hoe zit het met het vragen om collectes? 
(antwoord) Er wordt geen geld gevraagd. Onbekeerde gasten worden openlijk gemaand geen 
geld te geven voordat ze hun leven aan Jeshua de Messias hebben toegewijd. !
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