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Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige 
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis 
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s. 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het 
zevende fundament: huizen.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 
Handelingen te lezen.

Vorig programma:
7.03 Avondmaal

Dit programma:
7.04 Sabbat

Volgend programma:
7.05 Familie

Zie voor een overzicht van 
alle 84 programma’s
het Leerhuis.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Hoe maak jij jouw huis tot een plek waar mensen willen aanschuiven om je geheim te horen? Waarnaar mensen 
worden aangetrokken als een licht in een donkere wereld? Waar je het zout bent in een zoutloze omgeving? Ga 
in dit programma op een ontdekkingstocht naar de kern, zoals God de Vader het eerder al aan de Joden had 
opgedragen en Koning Jezus daarna ook ons heeft geleerd hoe geestelijke groei in ons dagelijkse leven tot 
uiting komt.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

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

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 een gezellige sfeerfoto die niemands privacy 
schendt.
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1a. In Genesis 1:28 staat: “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen 
van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen!” Voor welke twee dingen was de mens voorbestemd?
(antwoord) Vruchtbaar zijn en heersen over de schepping.

2a. Waarom wilde de satan de mens in zonde laten vallen?
(antwoord) Om daardoor over Gods kinderen op aarde te heersen.

3a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het Hebreeuwse woord “Sabbat” betekent “ophouden met”. Iemand van 
het vraagstellende team gaat tekenen waar je die dag mee moet 
ophouden. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Met werken.
(toelichting) “Sabbat” betekent ook “rusten”.

4a. Wanneer werd het vieren van de Sabbat een wet?
(antwoord) Met het ontvangen van de 10 geboden op de berg Sinaï.
(toelichting) Dit staat in Exodus 31:13: “U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker 
Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, 
zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.”

5a. In Markus 2:23–28 staat:
En het gebeurde dat Hij op een sabbat door de korenvelden ging; en Zijn 

discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken.
En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets 

wat niet geoorloofd is?
En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood 

verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God 
binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden 
gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven 
heeft aan hen die bij hem waren?

En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de 
mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de 
sabbat.

Hield Koning Jezus zelf ook de Sabbat? Leg uit.
(antwoord) Ja. Koning Jezus was een Joodse rabbi (leraar), en Hij legde uit hoe de Sabbat 
gezien moet worden in plaats van het af te schaffen.

7.04
NL

Sabbat
fundament huizen

  

 huisfeest netwerk .org pagina 2 van 6



6a. In Handelingen 2:41–47 staat:
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.

Hier worden elf punten genoemd die de eerste gemeente deed. Noem er zes.
(antwoord) Het andere team moet hier zes van noemen:

1. Mensen tot bekering brengen;
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;
9. Aan diaconie doen;
10. Lofprijzen;
11.Evangeliseren.

7a. Op welke twee plekken kwam de eerste gemeente samen?
(antwoord)

1. In de tempel.
2. Aan huis.

(toelichting) Dit staat in Handelingen 2:46 (zie vraag 6a). In 70 na Christus is de tempel 
grotendeels verwoest.

8a. Hoe laat en op welke dag vieren de Joden Sabbat?
(antwoord) Van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang.
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9a. In Hebreeën 4:1–8 staat:
Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te 

blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want 
ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte 
woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij 
hen die het hoorden.

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij 
gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet 
binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld 
voltooid zijn. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: 
En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. En op deze plaats 
opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!

Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan 
wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun 
ongehoorzaamheid, bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, 
wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): 
Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in 
de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere 
dag.

Wat betekent ‘je rust binnengaan’ of ‘je rust ingaan’?
(antwoord) Je kiest er bewust voor om in de rust te komen. Het is een hartsgesteldheid.

10a. In Hebreeën 4:9–11 staat:
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn 

rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van 
de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat 
niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal 
komen.

Over welke “rust” gaat het hier?
(antwoord) De Sabbatsrust.

11a. Wat levert het op dat jij deze levenshouding hebt?
(antwoord) Omdat je overal en elke dag vanuit de rust leeft, straal je dat ook uit. Zo bereik je 
andere mensen met het evangelie van Koning Jezus.

12a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke twee 
dingen je steeds moet doen als je bij elkaar komt, om te herinneren wat 
Koning Jezus voor ons heeft gedaan. Het andere team probeert dit te 
raden.
(antwoord) De andere team moet beide punten raden:

1. Het brood breken en eten.
2. De wijn drinken.

(toelichting) Dit staat in 1 Korinthe 11:23–26: “Want ik heb van de Heere 
ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin 
Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: 
Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die 
drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker 
drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.”

7.04
NL

Sabbat
fundament huizen

  

 huisfeest netwerk .org pagina 4 van 6



1b. In Genesis 3:19 (NBV) staat: “zweten zul je voor je brood.” Waarom moeten wij 
werken?
(antwoord) De mens stelde zich door ongehoorzaamheid onder de slavernij van de zonde. 
Slaven moeten zwoegen.

2b. Waarom wilde God de Vader dit niet?
(antwoord) Hij wil dat Zijn kinderen in rust, vrede en vrijheid leven.

3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen wat de Sabbat dus voor 
een dag is. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Een rustdag.

4b. In Exodus 31:14–17 staat:
Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem 

ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, 
die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes 
dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een 
dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk 
verricht, moet zeker gedood worden.

Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, 
al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de 
Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de 
hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich 
verkwikt.

Wat voor straf kreeg je als je die wet overtrad?
(antwoord) De doodstraf.

5b. Is de Sabbat ook voor ons nu en in de eindtijd relevant? Leg uit.
(antwoord) Ja. Bijvoorbeeld, in Mattheüs 24:20 drukt Koning Jezus ons nadrukkelijk op het 
hart wanneer de grote verdrukking begint: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de 
winter en ook niet op een sabbat.”

6b. Welk van de 11 punten uit vraag 6a kun je over het algemeen niet zelf doen?
(antwoord) Apostelonderwijs.
(toelichting) Dat kan namelijk alleen zo heten als dit onderwijs is goedgekeurd door een 
apostel. De TXT-Fondueprogramma’s zijn er voor gemaakt om apostelonderwijs te bieden 
zodat je op deze manier alsnog apostelonderwijs kunt ontvangen. Zo ben je in staat alles te 
doen wat de oorspronkelijke gemeente deed.

7b. Welk Bijbels feest wordt wekelijks aan huis gevierd?
(antwoord) De Sabbat.
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8b. Moeten wij het dan tegelijkertijd met de Joden vieren? Leg uit.
(antwoord) Nee, wij mogen het ook op andere momenten doen.
(toelichting) Met de kinderen uit de buurt is de woensdagmiddag een prachtig moment om de 
rustdag te vieren. Voor de natuurvriendenclub komt de zondagmorgen waarschijnlijk beter uit. 
Met de mensen die naar de samenkomsten op zondagmorgen gaan, is de zondagavond eerder 
geschikt. De vrijdagavond is een heerlijke avond waarop tegelijkertijd met de Messiaanse 
broeders en zusters feestgevierd mag worden.

9b. Het is heel belangrijk dat je altijd weet waar je die rust kunt vinden. 
Omdat Koning Jezus is gestorven aan het kruis en Hij ons daardoor heeft 
vrijgekocht, zijn we geen slaaf meer van de zonde. Hij kan ons daarom rust 
geven. Het vraagstellende team laat het andere team de volgende woorden 
die Koning Jezus zei memoriseren en hardop uit hun hoofd opzeggen:

Mattheüs 11:28: Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het andere team dit Bijbelvers goed 
heeft opgezegd.

10b. Wat houdt de Sabbatsrust in?
(antwoord) Je levenshouding.
(toelichting) Het leven van een volgeling van Koning Jezus lijkt wel één grote, lange rustdag. 
Dag en nacht je rust ingaan, dat is pas feest! Alles wat je doet, dus ook je werk, doe je vanuit 
een houding van rust.

11b. Met je gasten eten, bidden, het brood breken en de wijn drinken is de vorm van 
samen-zijn zoals Handelingen 2 dit bedoelt. Dit noemen wij een huisfeest. De 
maaltijd waar ook het avondmaal onderdeel van is, vormt de kern. Je nodigt je 
gasten in de eerste plaats uit om ze te bereiken met het evangelie van Koning Jezus. 
Wat is de definitie van bereiken?
(antwoord) Het evangelie horen en beleven.
(toelichting) Onze opdracht om ons netwerk te bereiken met het evangelie, wordt zichtbaar 
gemaakt in de viering van het avondmaal. Kinderen eten vanzelfsprekend mee met de 
avondmaaltijd, onbekeerde mensen wijzen we op het belang van het vieren van het 
avondmaal en aan hen verklaren wij de betekenis en de essentie ervan. We zijn tenslotte bij 
elkaar om hen te bereiken.

12b. In Mattheüs 26:26–28 staat:
En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak 

Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: 

Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, 
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Wat beleven wij als we samen het avondmaal vieren?
(antwoord) Vergeving van zonden.
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