
Team  B 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. 

1b. Wat is onze identiteit in de Heer? 
(antwoord) Het andere team moet hier één antwoord van noemen: 

• We zijn kinderen, zonen, dochters of volwassenen in hem 
• Erfgenamen 

2b. JHWH God, de Vader wilde de vrienden van Job leren, dat het niet zo is dat als het 
goed met je gaat, je goed gelooft en als het slecht met je gaat, je slecht gelooft. Hoe 
leerde JHWH God, de Vader de vrienden dat? 
(antwoord) Door Job als ambassadeur in te zetten. 
(toelichting) Het Bijbelboek Job gaat over de drie vrienden. 

3b. Aan welke heerser of heersers van het land waarin je te werk gesteld wordt, 
overhandig jij je geestelijke geloofsbrieven? Kies uit: 

a. De koning 
b. De minister van Buitenlandse Zaken 
c. De geestelijke overheden en machten 
d. De satan 

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. De geestelijke overheden en machten”. 
(toelichting) De satan is de heerser van de wereld en geestelijke overheden en machten zijn 
lokaal geboden. 
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4b. In Deuteronomium 19:1–14 staat het volgende geschreven over de vrijsteden en de 
mogelijkheid naar ambassaden te vluchten: 

“Wanneer de HEERE, uw God, de volken uitroeit waarvan de HEERE, uw God, u 
het land geeft, en u hun land in bezit neemt en in hun steden en in hun huizen woont, 
dan moet u voor uzelf drie steden afzonderen, in het midden van uw land, dat de 
HEERE, uw God, u geeft om dat in bezit te nemen. 

U moet de weg voor u gereedmaken, en het gebied van uw land, dat de HEERE, 
uw God, u in erfbezit zal laten nemen, in drieën verdelen. Dit moet gebeuren zodat 
iedereen die een doodslag begaan heeft, daarheen kan vluchten. 

Dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarheen 
vlucht om in leven te blijven: iemand die zijn naaste niet met voorbedachten rade 
doodgeslagen heeft en die hij tevoren niet haatte – bijvoorbeeld iemand die met zijn 
naaste het bos ingaat om hout te hakken, en hij maakt met zijn hand een zwaai met 
de bijl om een boom om te hakken, en het ijzer schiet van de steel en treft zijn 
naaste, zodat die sterft — die zal naar een van die steden vluchten en in leven blijven. 
Anders zou de bloedwreker degene die een doodslag begaan heeft, achtervolgen 
terwijl zijn hart verhit is, en, als de weg te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem 
om het leven brengen, terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft, want hij haatte 
hem tevoren niet. Daarom gebied ik u: U moet voor uzelf drie steden afzonderen. 

En wanneer de HEERE, uw God, uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals Hij uw 
vaderen gezworen heeft, en Hij u heel het land gegeven heeft dat Hij gesproken 
heeft uw vaderen te zullen geven – als u heel dit gebod, dat ik u heden gebied, 
nauwlettend houdt, door de HEERE, uw God, lief te hebben en door alle dagen in 
Zijn wegen te gaan — dan moet u aan deze drie nog drie steden voor uzelf 
toevoegen, zodat er geen bloed van onschuldigen vergoten wordt in het midden van 
uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft. Anders zou er bloedschuld 
op u rusten. 

Maar als er iemand is die zijn naaste haat, een hinderlaag voor hem legt, hem 
aanvalt en om het leven brengt, zodat hij sterft, en dan naar een van die steden 
vlucht, dan moeten de oudsten van zijn stad boden sturen en hem vandaar 
meenemen, en zij moeten hem in de hand van de bloedwreker geven, zodat hij 
sterft. Laat uw oog hem niet ontzien, maar doe het bloed van de onschuldige uit 
Israël weg, opdat het u goed gaat. 

U mag de grenssteen van uw naaste, die de voorouders geplaatst hebben, niet 
verleggen in uw erfelijk bezit dat u ontvangt in het land dat de HEERE, uw God, u 
geeft om het in bezit te nemen.” 

De kern van dit stuk is dat er geen onschuldig bloed zal vloeien. Hoe moet dit principe van 
de vrijsteden in onze huizen worden toegepast? 
(antwoord) Onze huizen moeten openstaan voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid en 
veiligheid. 
(toelichting) Denk daarbij bijvoorbeeld aan een blijf-van-mijn-lijfhuis of een Huisfeest-huis. 
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5b. We gebruiken in deze les de gelijkenis van een “ambassade”. Je moet daarbij 
bedenken, dat het begrip “ambassadeur” eigenlijk staat voor iemand die de opdracht 
krijgt voor het ambt der verzoening. Hierover wordt in de Bijbel duidelijk gesproken. Wie 
verzoent wie met wie? 
(antwoord) Je verzoent JHWH God, de Vader met het volk. 
(toelichting) In 2 Korinthe 5:18: staat: “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft 
door Jezus Christus, en ons de bediening [het ambt] van de verzoening gegeven heeft.” 

6b. Een van de taken van de geestelijke ambassadeur is om door middel van feesten en 
presentaties zijn thuisland bekend te maken in zijn werkveld. Wat voor feesten bedoelen 
we in dit geval? 
(antwoord) De Bijbelse feesten. 
(toelichting) Stel je toch voor dat onze Bijbelse feesten zó aantrekkelijk zijn, dat ze een geweldige 
presentatie zijn van het Koninkrijk der hemelen. 

7b. Vele jaren geleden hebben enkele Iraniërs de Amerikaanse ambassade bestormd en 
bezet. Zulke schendingen van een territorium gebeuren wel vaker. Noem een voorbeeld 
van hoe dat in de geestelijke wereld werkt. 
(antwoord) Huisfeesten worden verboden, zoals in Noord-Korea, of door infiltranten geteisterd. 

8b. Wanneer een ambassadeur in een land gaat werken, verhuist zijn familie met hem 
mee. Wat betekent het voor de kinderen als je ouders ambassadeurswerk doen? 
(antwoord) Zij komen automatisch onder de status van de ambassade. 
(toelichting) Je identiteit zegt wie je bent; je status is dat wat je gegeven wordt. De kinderen 
maken deel uit van de ambassade, net als de kinderen van een uitgezonden zendingsechtpaar er 
ook helemaal bij horen. 

9b. Als je een ambassadeur bent, loop je door de straten en ben je te midden van de 
mensen. Hier is je schaduw tot genezing voor het volk. Hoe kom je aan een genezende 
schaduw? 
(antwoord) Door je te richten op het licht. Je bent de tussenpersoon tussen het genezende licht 
van JHWH God, de Vader en degene die genezing ontvangt. 
(toelichting) Je bent als een spiegel, die het licht niet absorbeert maar weerspiegelt, of als 
iemand die met een vergrootglas het licht bundelt op een plaats. In Galaten 2:20 staat daarover: 
“niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. 
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10b. Wie ambassadeur is moet een bepaald protocol volgen. Een protocol betekent een 
voorgeschreven handelswijze, zodat een ontmoeting optimaal verloopt. Voor elke situatie 
en voor elke rol kan dit protocol verschillend zijn. Elke ambassadeur dient zich aan zijn 
protocol te houden. Zo geldt voor de volgelingen van Jeshua de Messias ook een 
protocol. Enkele voorbeelden van hoe Bijbelse personen in hun ontmoeting met iemand 
anders de protocollen volgen zijn: 

• Paulus zegt zijn reisgenoten dat hij zijn koning moet gehoorzamen en mensen de 
handen moet opleggen. 

• Jeshua de Messias zegt dat Hij de hoofdman opdrachten geeft, omdat mensen die 
onder je staan de opdrachten die jij geeft opvolgen. 

• Elisa draagt Naaman op, zich te laten dopen in de Jordaan, ook al is hij mooiere 
rivieren gewend. 

• Jetro geeft de instructie dat Mozes leiding aan de leiders geeft, die dat weer 
delegeren aan ondergeschikte leiders. 

• Ahasveros moedigt Esther aan om alles op alles te zetten om een volk te redden, 
ook al kan het ze haar leven kosten. 

In de bijlage van dit TXT Fondue bevindt zich een tekst uit Handelingen 6 en 7:1–2a,52–
60. Noem vijf aspecten waaraan je kunt zien dat Stefanus zich hield aan de protocollen. 
(antwoord) Het andere team moet hier vijf punten van noemen: 

• Hij deed het werk van een diaken door te zorgen voor de zwakke (6:5) 
• Hij was vol van geloof en de Heilige Geest (6:5, 7:55) 
• Hij was vol van genade en kracht (6:8) 
• Hij deed wonderen en grote tekenen (6:8) 
• Hij discussieerde met de Schriftgeleerden (6:10) 
• Hij had de wijsheid van de Geest (6:10) 
• Hij had het gelaat van een engel (6:15) 
• Hij hield een respectvol betoog (7:1) 
• Hij riep JHWH God, de Vader aan tijdens zijn dood en vergaf zijn moordenaars (7:60) 

11b. Een ambassadeur moet beëdigd worden voordat hij begint. Dat betekent dat hij een 
eed van trouw aan zijn koning en land moet afleggen. Wanneer en hoe gebeurt dit in 
geestelijk opzicht? 
(antwoord) Tijdens Grote Verzoendag zeg je: “JHWH, ik ben bereid, zend mij”. 

12b. Wat is de centrale taak van een ambassadeur? 
(antwoord) Je koninkrijk op zo’n manier vertegenwoordigen dat zoveel mogelijk mensen zich 
willen bekeren tot dat koninkrijk.
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