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Wat is het Leerhuis? 

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een 
volledige Bijbeltraining tot geestelijke 
volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit de zeven 
fundamenten “Bekering”, “Doop”, “Heilige Geest”, 
“Evangelisatie en diaconie”, “Heiliging”, 
“Toekomst” en “Huizen”. 

Ieder fundament bestaat uit 12 programma’s in 
chronologische volgorde. Het vorige programma 
is “6.02 Eindtijd” en het volgende programma is 
“6.04 Soekot”. Zie voor een overzicht van alle 84 
programma’s het Leerhuis. 

Fundament 6: Toekomst 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot 
het zesde fundament: toekomst. Terwijl je de 12 
programma’s uit dit fundament behandelt, raden 
we je aan Openbaring en Efeze te lezen. 

Wat is het Huisfeest Netwerk? 

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, 
alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te 
bereiken met het evangelie. 

Netwerken 
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere 
huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar 
bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer 
per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal 
daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest 
Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar 
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/
Oudsten. 

Sfeerbeeld 
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele 
foto’s te delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. 
Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. 
Onze voorkeur gaat uit naar gezellige sfeerfoto’s 
die niemands privacy schenden.

Hoe speel je een TXT Fondue? 

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. 
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team 
met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en 
er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het 
andere team één minuut om over het antwoord 
overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve 
antwoord en bepaalt het team dat de vraag 
stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk 
wel, als jouw team heel streng doet over de 
antwoorden, doet het andere team dat ook. 

Niet het antwoord maar het proces 
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, 
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot 
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze 
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het 
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat 
is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een 
preek die in stukjes is verdeeld. Het is 
apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als 
bij een normale preek zit er een opbouw in die 
naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie 
dat willen met elkaar de diepte in gaan. 

Scheidsrechter 
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de 
spelregels worden nageleefd, let de oudste in 
een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, 
Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee 
regels: 

1. Als iemand iets zegt wat onbijbels is, 
corrigeert de oudste het, zoals er bij 
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. 

2. In geval van zonde grijpt hij in, 
vergelijkbaar met een rode kaart. 

Feedback 
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een 
TXT-Fondueprogramma? Geef het door via 
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun 
je bespreken met het Huisfeest Netwerk: 
facebook.com/HouseFeastNetwork.
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