
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. 

1b. Wat heeft jouw baas je opgedragen? 
(antwoord) De Grote Opdracht: Ga, maak, doop, onderwijs; red hen die ter slachting wankelen. 
Dus, als je vrienden verloren dreigen te gaan, span je dan in om hen te redden. 
(toelichting) In Mattheüs 28:19 staat: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.” 

En in Spreuken 24:11 staat: “Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig 
houdt van wie wankelend ter slachting gaat.” 

2b. Van wie kun je daarbij hulp verwachten? Noem twee punten. 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. De Heilige Geest 
2. Medegelovigen 

(toelichting) In Jozua 24:15b staat: “Maar wat mij en mijn huis [familie] betreft, wij zullen de 
HEERE dienen!” 

3b. Wat is de definitie van “bereiken”? 
(antwoord) Laten horen en beleven. 
(toelichting) Iemand is “bereikt” als hij of zij het evangelie tenminste één keer gehoord en 
beleefd heeft. 

4b. Hoelang heb je? 
(antwoord) Het andere team moet één van deze punten noemen: 

• Zolang je hier op aarde leeft 
• Tot de wederkomst van Jeshua de Messias 

5b. Wat als jij je opdracht goed uitvoert? 
(antwoord) Dan zal JHWH God, de Vader je voor eeuwig eren; je draagt vrucht.  
(toelichting) In Johannes 15:7 staat: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u 
maar wilt en het zal u ten deel vallen.” 
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6b. In Handelingen 2:41–47 staat elf punten genoemd, die samen beschrijven hoe de 
gelovigen van Jeshua de Messias te werk gingen. Noem minimaal zes dingen die ze 
deden, die in deze tekst worden genoemd. 

“Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken 
van het brood en in de gebeden. 

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de 
apostelen gedaan. 

En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en 
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van 
huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en 
in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de 
Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.” 

(antwoord) Het andere team moet hier zes punten van noemen: 
1. Bekering 
2. Bekeerlingen dopen 
3. Trouw blijven aan het apostelonderwijs 
4. Samen zijn (samenkomen) 
5. Een maaltijd met avondmaal houden (dat hoort bij elkaar, niet gescheiden) 
6. In gebed zijn 
7. Wonderen en tekenen doen 
8. Alles gemeenschappelijk hebben 
9. Aan diaconie doen 
10. Lofprijzen 
11. Evangeliseren 

7b. In Leviticus 23 geeft JHWH God, de Vader de opdracht om zeven Bijbelse feesten te 
vieren. Hij noemt het zijn hoogtijdagen. Ze zijn heel persoonlijk voor Hem. Geef van elk 
feest een naam. 
(antwoord) Het andere team moet van elk feest één naam noemen: 

1. Pesach (de meesten kennen het als Goede Vrijdag, maar volgens de Bijbelse telling valt 
het niet vanzelfsprekend op een vrijdag) 

2. Het Feest van de Ongezuurde Broden (hieronder valt ook: het Eerstelingenfeest / het 
Feest van de Eerste Vruchten / Chak ha-Bikkoeriem) 

3. Het Wekenfeest / Sjavoe’ot / Chak ha-Sjavoe’ot (vaak wordt dit ten onrechte Pinksteren of 
het Pinksterfeest genoemd, wat verwijst naar een periode van 50 dagen vanaf het Feest 
van de Ongezuurde broden, terwijl het 7 weken oftewel 49 dagen is) 

4. De Dag van de Bazuinen / het Bazuinenfeest / Rosj Hasjana 
5. Grote Verzoendag / Jom Kipoer / Jom ha-Kippoeriem 
6. Het Loofhuttenfeest / Soekot / Chak ha-Soekot 
7. Sabbat 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8b. Uit welke drie groepen bestaat een familie? Noem ze alle drie. 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Kinderen 
2. Zonen en dochters 
3. Geestelijk volwassenen 

(toelichting) In 1 Johannes 2:12–14 worden ze genoemd: 
Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 
Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. 
Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. 
Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 
Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. 
Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en 

u de boze hebt overwonnen. 

9b. Jeshua de Messias stelt in de bergrede in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7 hoge eisen aan 
zijn volgelingen. Welke groep uit de familie moet voldoen aan deze Bergrede-norm: de 
kinderen, de zonen en dochters, of de geestelijk volwassenen? 
(antwoord) De zonen en dochters; dit zijn de geestelijke discipelen. 
(toelichting) Vanzelfsprekend moeten de geestelijk volwassenen er ook voor altijd aan blijven 
voldoen. 

10b. Wat is de definitie van een gemeente? 
(antwoord) Jeshua de Messias zegt in Mattheüs 18:20: “Want waar twee of drie in Mijn Naam 
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 

11b. Wat wil Jeshua de Messias? 
(antwoord) Hij wil dat alle mensen behouden worden. 
(toelichting) Jeshua de Messias zegt in Lukas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen om 
zalig te maken wat verloren is.” 

12b. Welk ambt bekleden wij? 
(antwoord) Wij hebben het ambt van de verzoening. 
(toelichting) Dit staat in 2 Korinthe 5:18: “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend 
heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.” Verder 
bekleden wij ook het priesterambt. 

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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