
Team  B TXT FONDUE®

5.10  Boete  doen
Fundament  5:  “Heiliging” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is dat we je leren om ook te bidden vanuit de optiek van JHWH 
God, de Vader. Gebed is één van de belangrijkste onderdelen van een heilig leven. Het gaat 
daarbij niet alleen over bidden voor jezelf, maar om ook de gebedspunten van JHWH God, de 
Vader te vertegenwoordigen. Deze vorm van gebed heet “voorbede”. Voorbede kan een 
levensstijl worden die jou heel vaak in de hemelse troonzaal brengt. Een van de meest effectieve 
vormen van geestelijk vrucht dragen komt voort uit voorbede. Door voorbede bewerk je 
verzoening tussen individuen/volken en JHWH God, de Vader. Dit is het ambt der verzoening. 

1b. Wat betekent "verzoening"? 
(antwoord) De vrede herstellen. 

2b. De Joodse kalender is anders dan de onze. Daarom is hun zevende maand ook niet 
onze zevende maand (juli). In welke maand van onze kalender valt dit najaarsfeest 
meestal wel? 
(antwoord) Oktober. 

3b. De hogepriester ging één keer per jaar, op Grote Verzoendag, naar het allerheiligste 
deel van de tempel om JHWH God, de Vader het bloed van het offerlam aan te bieden. Als 
JHWH God, de Vader boos was en het offer niet accepteerde, dan waren de mensen er 
geweest. Dan zou alleen nog het oordeel volgen. De hogepriester zou dood neervallen in 
het heilige der heiligen. Iedereen luisterde daarom aandachtig of de hogepriester nog 
leefde en dat hij het offer kon uitvoeren in het donkere heilige der heiligen. Hoe wist 
iedereen of de hogepriester nog leefde en bewoog? 
(antwoord) Hij had belletjes onderaan zijn priesterkleed, die rinkelden als hij rondliep. 

4b. Er zijn twee verschillende vormen van boete doen. Welke zijn dat? 
(antwoord) Individueel en collectief boete doen. 
 
5b. Onze Hogepriester is Jeshua de Messias. Hij gaat op Grote Verzoendag 
naar JHWH God, de Vader om voor ons verzoening te bepleiten. Hij geeft ook 
óns de taak voorbede te doen. In 1 Timotheüs 2:1 staat: 

“Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor 
koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil 
leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 

Bij welke gebedsvorm hoort collectief boete doen? Kies uit: 
a. Gebeden 
b. Smekingen 
c. Dankzeggingen 
d. Voorbede 

(antwoord) Het juiste antwoord is: “d. Voorbede”. 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6b. Noem een voorbeeld van waar collectief boete voor gedaan moet worden. 
(antwoord) Het andere team moet één voorbeeld noemen. Voorbeelden zijn onder meer: 

• Apartheid in Zuid-Afrika 
• Nazisme in Duitsland 
• Britse onderdrukking in Ierland 
• Abortus legaliseren in Nederland 

7b. In het Oude Testament wordt heel duidelijk uitgelegd hoe een land herstel kan 
vinden. Noem de twee dingen die een volk volgens 2 Kronieken 7:13–14 moet doen om 
herstel te ontvangen: 

“Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan 
gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn 
volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn 
aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de 
hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 

(antwoord) Verootmoedigen en bidden. 

8b. Een land herstellen betekent dat Gods wil weer over dit volk en hun land gedaan 
wordt. In de tijd van Daniël was het hele volk van Israël in ballingschap in Babylon. Dit 
was niet volgens het plan van JHWH God, de Vader, maar Hij kon niet anders dan zijn volk 
zeggen: “70 jaar zullen jullie boeten voor je zonde”. Wat ging Daniël volgens de volgende 
tekst uit Daniel 9:2–3 doen toen die 70 jaar bijna teneinde waren? 

“In het eerste jaar van [koning Darius] zijn regering, merkte ik, Daniël, in de 
boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia 
gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij 
moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed 
en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.” 

(antwoord) Daniël deed langdurig voorbede en onderhandelde met JHWH God, de Vader dat 
hij desnoods uit het boek des levens gesloten werd, ten behoeve van de terugkeer het volk. 
(toelichting) De voorbede die Daniël deed, beschrijft hij uitvoerig in Daniël 9. In Jeremia 25:11–
12 zei JHWH God, de Vader dat de ballingschap 70 jaar zou duren. 

(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.) 
9b. Dankzij de voorbede van Daniël voor het volk Israël, mochten zij 
terugkeren naar Jeruzalem. Hoe heet het volgens het liplezen als JHWH God, de Vader 
een verzoek inwilligt, zoals Hij bij Daniël deed? 
(antwoord) Verbidden. 
(toelichting) Dit betekent “ompraten” of “onderhandelen”. 
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10b. Hoeveel vroeg deze voorbede van Daniël? 
(antwoord) Jarenlang, drie keer per dag geknield voorbede doen. 
(toelichting) Dit vroeg een grote toewijding. Juist vanwege die toewijding is hij bijvoorbeeld in 
de leeuwenkuil beland. 

11b. JHWH God, de Vader zei in Genesis 18:17 (NBV): “Waarom zou ik voor Abraham 
geheimhouden wat ik van plan ben?” Toen Abraham hoorde dat JHWH God, de Vader van 
plan was Sodom en Gomorra om hun zonden te vernietigen, onderhandelde Abraham 
over de redding van de enkeling. JHWH God, de Vader wist dat Abraham een voorbidder 
was, die mogelijkerwijs nog mensen uit Sodom en Gomorra door zijn voorbede redden 
kon. Kon JHWH God, de Vader niet zelf beslissen of Hij mensen redden wilde? 
(antwoord) Hij kiest er altijd voor om zijn heilsplan door zijn volgelingen te laten uitvoeren. 

12b. Net als Abraham wil JHWH God, de Vader ook jullie betrekken in zijn hartszaken. 
Volg Abrahams voorbeeld door het volgende te doen: 

1. Wees stil in gebed en vraag JHWH God, de Vader, welk onderwerp Hem op zijn hart 
ligt. 

2. Nadat je dit gehoord hebt, schrijf de gebedspunten van JHWH God, de Vader in een 
lijst. 

3. Doe eenparig uit alle macht voorbede, zoals Abraham bad voor Sodom en Gomorra. 
Je doet hier dus plaatsvervangend boete en voorbede.
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