
Team  A TXT FONDUE®

5.11  Ambassadeur
Fundament  5:  “Heiliging” Nederlands

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

Het doel van dit programma is dat er in elk land een ambassade komt, met een ambassadeur die 
de belangen vertegenwoordigt van het koninkrijk dat hem uitgezonden heeft. Iedereen die iets 
wil weten van of zakendoen met het koninkrijk dat hij vertegenwoordigt, kan bij hem terecht. Een 
ambassadeur kan een man of een vrouw zijn. Hij mag nooit uit zijn rol vallen, want daarmee 
schaadt hij direct het beeld van het land dat hij vertegenwoordigt. De ambassadeur mag namens 
de koning van het land dat hij vertegenwoordigt spreken, en mag ook mensen namens de 
koning ontvangen. Je wordt niet zomaar een ambassadeur; daarvoor moet je diverse criteria 
vervullen. 

1a. In Lukas 10:1–6 staat:  
“Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee 

voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan 
tegen hen: 

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van 
de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als 
lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen 
sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, 
zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem 
rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.” 

Wat betekent: “breng vrede aan dit huis”? 
(antwoord) Breng Jeshua de Messias aan dit huis. Hij is de Vredevorst. 

2a. Wanneer iemand als ambassadeur beëdigd wordt, hebben zowel een staatshoofd als 
de ambassadeur daarmee ingestemd. Welke boodschap wordt van beide zijden met deze 
handeling uitgedragen? 
(antwoord) Het staatshoofd (of iemand die daartoe gedelegeerd is) spreekt zijn vertrouwen in 
de ambassadeur als een vertegenwoordiger uit. De ambassadeur spreekt zijn trouw uit aan 
vorst en vaderland en legt een eed af. 

3a. Je begint met je geestelijke taak als ambassadeur in het Koninkrijk van JHWH God, de 
Vader, door je geloofsbrieven te overhandigen van het land waar je te werk gesteld 
wordt. Door wie zijn deze geloofsbrieven geschreven? 
(antwoord) Door de Heilige Geest. 
(toelichting) Het is dus geen cv, en het is niet je eigen getuigschrift, maar een handgeschreven 
aanbeveling van de Heilige Geest over jou. [BT Ik heb mijn getuigenis in uw harten geschreven.] 
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4a. Een ambassadeur verblijft op de ambassade. Dat is een stukje land wat niet aan het 
land toebehoort waar het zich in bevindt. Waarin wonen wij geestelijk gezien? 
(antwoord) Wij zijn in de wereld maar niet van de wereld. 
(toelichting) Dit staat in Johannes 15:19. 

5a. Hebben we als geestelijke ambassadeur een zwaard nodig, en zo ja, waarvoor? 
(antwoord) Ja, dat zwaard hebben we nodig om ons hek te bewaken en onszelf. Daarmee 
blijven degenen die binnen de muren zijn veilig. 
(toelichting) In Lukas 22:36 staat: “Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem 
meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen 
en er een kopen.” 

6a. In Markus 16:17–18 staat dat wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen en in 
Romeinen 8:19 lezen we dat de wereld uitziet naar het openbaar worden van de zonen 
van JHWH God, de Vader. Wat voor soort wonderen worden hier bedoeld? 
(antwoord) Dat zijn wonderen zoals bij Mozes, die opstond voor het volk, waarna er plagen over 
Egypte kwamen zodat het volk kon worden uitgered. 
(toelichting) Deze wonderen zijn erop gericht dat je een volk verzoent met zijn Schepper en door 
de wonderen hen bevrijdt. 

7a. Ambassadeurs worden soms uitgenodigd om aanwezig te zijn bij grote 
gebeurtenissen. De achterliggende gedachte is dat daardoor het koninkrijk dat hij 
vertegenwoordigt bij deze gebeurtenis aanwezig is. Leg uit hoe je als ambassadeur moet 
reageren op bijvoorbeeld een uitnodiging voor een groot carnavalsfeest. 
(antwoord) Je moet eraan deelnemen en representatief zijn. 
(toelichting) Dat Jeshua de Messias water in wijn verandert is daarvan het duidelijkste voorbeeld. 

8a. Als een koninkrijk iets doet wat door een ander land veroordeeld wordt, dan kan de 
ambassadeur daarvoor op het matje geroepen worden. Noem een vergelijkbaar 
voorbeeld uit de Bijbel. 
(antwoord) Het andere team moet één voorbeeld noemen. Voorbeelden zijn onder meer: 

• Sadrach Mesach en Abethnego worden op het matje geroepen door Nebukadnezar 
omdat ze geen vreemde goden willen aanbidden. 

• De farao roept Mozes ter verantwoording waarom hij met het volk Israël feest wil gaan 
vieren in de woestijn. 

• Paulus verscheen voor de Romeinse keizer vanwege zijn zendingswerk. 
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(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.) 
9a. In deze wereld heb je grote paleizen en indrukwekkende ambassades. 
Hoe groter, hoe indrukwekkender. Hier tegenover zien we Jeshua de Messias. Hij wordt 
de man van smarten genoemd en draagt zijn discipelen op: “neem je hout op en volg mij”. 
Hoe ziet een ambassadeur van Jeshua de Messias er volgens het liplezen in zijn 
gedragingen uit? 
(antwoord) Hoopvol en bemoedigend. 
(toelichting) Het imago van de ambassadeurs van Jeshua de Messias is dat het “mensen van de 
weg” zijn. Dit maakt ze reizigers die steeds onderweg zijn. 

10a. Nog erger dan een slecht figuur slaan in het buitenland is een smet werpen op de 
koning die je vertegenwoordigt. De eer van je koning schaden is het ergste wat je kunt 
gebeuren als ambassadeur. Hoe hoog ligt de lat voor ambassadeurs? 
(antwoord) Volmaaktheid is vereist voor een smetteloze vertegenwoordiger van JHWH God, de 
Vader. 
(toelichting) In Mattheüs 5:48 staat daarover: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de 
hemelen is, volmaakt is.” 

11a. Welke taak moet volgens de volgende tekst uit Openbaring 18:20 hier op aarde nog 
in de naam van de Koning gedaan worden? 

“Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw 
vonnis aan haar voltrokken.” 

(antwoord) De heiligen, apostelen en profeten moeten vrolijk zijn over de berechting van 
Babylon door JHWH God, de Vader. 

12a. “Let my people go,” zei Mozes in de Naam van JHWH tegen de farao. Hij was 
gestuurd en gekomen om Gods kinderen op te halen uit de klauwen van de slavernij. Hoe 
kun je dit op jezelf in je rol van ambassadeur toepassen volgens de volgende tekst uit 
Lukas 4:18–22? 

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij 
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie 
gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het 
welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de 
dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge 
waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in 
uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en 
verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij 
zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef? 

(antwoord) Op dezelfde manier zoals Jeshua de Messias zijn bediening begon.
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