
Team  A TXT FONDUE®

5.09  Huichelarij
Fundament  5:  “Heiliging” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we diep ingaan op de identiteit van de twee vijanden 
waarvoor Jeshua de Messias ons waarschuwt. Zo leren we op welke manier Jeshua de Messias 
elke familie wil toerusten om deze vijanden te weerstaan. Hij heeft ze namelijk al overwonnen! Is 
jouw familie al voorbereid? Dit programma hebben we geschreven tijdens het poerimfeest, 
waarin we met onze Joodse broeders en zusters vieren dat we in de Naam van JHWH God, de 
Vader meer dan overwinnaars zijn. 

Luister ook naar de toespraak over “Poerim en korban”: http://vimeo.com/10219439 
 !
(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.) 
1a. In Markus 8:14–18a staat: 

“En Zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen en zij 
hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. 

En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor 
het zuurdeeg van Herodes. 

En zij spraken er met elkaar over en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden 
hebben. 

En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen 
broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? 
U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet?” 

Waarover waren de discipelen volgens de tekening in discussie? 
(antwoord) Een tekort aan brood. !!
(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.) 
2a. Zuurdeeg of zuurdesem is brooddeeg dat gemaakt wordt van bloem en water. 
Er wordt geen gist aan toegevoegd, want gist en melkzuurbacteriën zijn van nature al in het 
deeg aanwezig. Wat is volgens de beschrijving gist eigenlijk? 
(antwoord) Schimmels. !!
3a. Voor welke twee dingen waarschuwt Jeshua de Messias? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Het zuurdeeg van de Farizeeën 
2. Het zuurdeeg van Herodes !!
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4a. Zeg in eigen woorden: “Bezig zijn met de dingen van de mensen.” 
(antwoord) Alles bekijken vanuit het perspectief van mensen, niet op de manier hoe JHWH God, 
de Vader ernaar kijkt. !!
5a. Noem nog twee van dat soort engerds die we kennen uit de Bijbelse en/of recentere 
geschiedenis. 
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

• De Egyptische farao (uit het Bijbelboek Exodus) 
• Haman / Ahasveros (uit het Bijbelboek Esther) 
• Keizer Nero 
• Adolf Hitler 
• De antichrist 
• (Andere tirannen en dictators) !!

6a. Noem één centrale eigenschap van het werk van een tiran. 
(antwoord) Elk van deze antwoorden is juist: 

• Het komt altijd uit de satan voort 
• Het is altijd gericht op de dingen van mensen 
• Het probeert het werk van JHWH God, de Vader te vernietigen !!

7a. In Esther 4:11–17 staat: 
“Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten 

dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof, en die 
niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de 
gouden scepter toereikt; dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig 
dagen niet geroepen om naar de koning te komen. 

En ze vertelden Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther 
moesten antwoorden: Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, 
omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, 
dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar 
jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als 
deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. 

Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: Ga, verzamel alle Joden die 
zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en 
dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning 
gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. 

Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had 
opgedragen.” 
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[7a. Vervolg] 
De satan probeert door middel van het totalitaire regime van Haman de Israëlieten te 
vernietigen. Esther weet dit te verhinderen door een levensgevaarlijke actie te ondernemen en 
haar oom Mordechai ondersteunt haar daarbij. Welke twee punten zijn belangrijk om de 
aanvallen van de satan te weerstaan? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Geloofsmoed 
2. Bidden en vasten !!

8a. In Romeinen 16:17–20 staat: 
“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden 

teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt 
ontvangen, en keer u van hen af. 

Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en 
door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. 

Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u 
en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. 

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De 
genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.” 

Wat zegt Paulus hier ten aanzien van de angst voor de komende dictator (de antichrist)? 
(antwoord) De God van de vrede zal de satan onder uw voeten vertrappen en aan u 
onderwerpen. Voor de satan hoeven we dus geen angst te hebben en voor zijn onderdanen 
ook niet. !!
9a. Het vraagstellende team gaat Markus 7:1–13 voorlezen. Het andere team moet tellen hoe 
vaak hier “overlevering”, “gebod” of “geboden” in voorkomt. 

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die 
uit Jeruzalem gekomen waren. 

En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met 
ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten 
niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de 
overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet 
eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om 
zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen 
vaatwerk en bedden. 

Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw 
discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met 
ongewassen handen? 
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[9a. Vervolg] 
Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals 

er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij 
vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van 
mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering 
van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke 
dingen doet u. 

En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw 
overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie 
vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn 
vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had 
kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of 
zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u 
overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. 

(antwoord) Acht keer. !!
10a. De leer van mensen (zie vraag 4a) gaat in tegen de wil van JHWH God, de Vader. Neem 
het voorbeeld van Adam en Eva. Zij mochten eten van alle bomen behalve van één. Wat is hier 
de leer van de mensen? 
(antwoord) Je kunt gewoon van de boom eten en je zult niet sterven. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
11a. Hoe noemt Jeshua de Messias je volgens het liplezen, als je de geboden van 
JHWH God, de Vader ongeldig maakt (buiten werking stelt) om je eigen tradities/
overleveringen in stand te houden? 
(antwoord) Huichelaar. 
(toelichting) Je kunt dit terugvinden in de tekst uit vraag 9a (Markus 7:1–13). !!
12a. Jeshua de Messias heeft ons heel duidelijk zijn twee vijanden aangewezen: Herodes en 
de Farizeeën. Als je deze twee vijanden vertaalt naar nu, hoe omschrijf je deze vijanden dan? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Totalitair regime / antichrist 
2. Huichelaars die de Bijbelgetrouwe gelovigen proberen te verleiden !
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