
Team  A TXT FONDUE®

7.01  Bereiken
Fundament  7:  “Huizen” Nederlands

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

Het doel van dit programma is om de basis van het vieren van een huisfeest te leggen. Dit 
programma vergt echt voorkennis uit programma’s in de eerdere fundamenten van het Leerhuis. 
Je kunt dit TXT Fondue ook gebruiken om te controleren of je de inhoud van het handboek 
“Huisfeesten” goed hebt begrepen. 

1a. Wie is in geestelijk opzicht je baas? 
(antwoord) Jeshua de Messias; de Heer. 
(toelichting) “Heer” betekent baas. Handelingen 10:36 zegt over hem: “Dit is het woord dat Hij 
gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de 
Heere van allen.” Wij noemen Hem in de TXT Fondues Jeshua de Messias. 

2a. Wanneer ben je klaar met die opdracht? 
(antwoord) Het andere team moet één van deze punten noemen: 

• Als jij jouw wereld hebt bereikt met het evangelie. 
• Als je sterft. 
• Wanneer Jeshua de Messias terugkomt. 

3a. Welke vier gebieden moet je bereiken? 
(antwoord) Het andere team moet ze alle vier noemen: 

• Jeruzalem 
• Judea 
• Samaria 
• De uitersten van je wereld 

(toelichting) Dit staat in Handelingen 1:8: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” 

4a. Hoeveel mensen moet je bereiken? 
(antwoord) Alle mensen die leven tot in het uiterste van jouw wereld. 
(toelichting) Maak een schatting hoeveel mensen jij in je leven tegenkomt. 
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5a. Wat als jij je doel niet haalt om vrucht te dragen? 
(antwoord) Wie geen vrucht draagt wordt in het eeuwige vuur geworpen. 
(toelichting) In Mattheüs 3:10 staat: “De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom 
dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” 

6a. Welke twee redenen heb je om in actie te komen? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. De vreze des Heren; dit is gehoorzaamheid en ontzag. 
2. Bewogenheid voor de mensen om je heen. 

7a. Wat is apostelonderwijs? 
(antwoord) Onderwijs dat is goedgekeurd door een apostel; veelzijdig en niet eenzijdig. 
(toelichting) Apostelonderwijs bestaat uit een combinatie van de leer van de vijf 
basisbedieningen (apostelen, evangelisten, leraren, herders en profeten). De TXT Fondues zijn 
apostelonderwijs. Het apostelonderwijs vinden we in Handelingen 2:42: “En zij volhardden in de 
leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.” 

8a. De wekelijkse Sabbat of dagelijkse huisfeesten; wat is het doel hiervan? 
(antwoord) Jouw wereld uitnodigen in je huis (je tempel) zodat je ze kunt bereiken en 
uitnodigen voor een wekelijks feest waar men rust kan vinden. 

9a. Na welke drie gebeurtenissen ben je een kind van JHWH God, de Vader? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Bekering 
2. Doop (in water) 
3. Doop in en vervulling met de Heilige Geest 

(toelichting) Deze drie stappen worden genoemd in Handelingen 2:38: “En Petrus zei tegen hen: 
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
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10a. Voor welke groep geldt de Titus-check? 
(antwoord) Geestelijk volwassenen. 
(toelichting) Titus werd door Paulus uitgezonden om oudsten te zoeken aan de hand van criteria 
die hij noemt in Titus 1:6–9. Deze criteria zijn echter van toepassing op alle geestelijk 
volwassenen. De Titus-check wordt uitgebreid behandeld in het TXT-Fondueprogramma “5.12 
Oudsten”. Op de geestelijk volwassenen blijven natuurlijk ook de eisen van de Bergrede-norm 
geldig. 

11a. Er zijn vier vormen die onder het begrip “gemeente” vallen. Elk daarvan is 
belangrijk. Noem er drie. 
(antwoord) Het andere team moet hier drie van noemen: 

1. Samenkomsten 
2. Conferenties / Bijbelse feesten / tempelplein-activiteiten 
3. Leerhuizen / huiskringen 
4. Huisfeesten / huisgemeenten 

12a. Wat wil jij zelf? 
(antwoord) Het gaat niet meer om jouw eigen wil. 
(toelichting) In Galaten 2:20a staat: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 
Christus leeft in mij.” 

Slotvraag (beide teams): Hoe ga jij je inzetten om jouw wereld te bereiken door ze het 
goede nieuws van redding door geloof in Jeshua de Messias te laten horen en ze het te 
laten beleven door het avondmaal in de huizen? 
(toelichting) Schrijf jouw antwoord bijvoorbeeld voorin je Bijbel. 
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