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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 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 
tweede fundament: doop.

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

Vorig programma:
2.05 Drie-eenheid

Dit programma:
2.06 Oude Testament

Volgend programma:
2.07 Tabernakel

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

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.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Het komt vaak voor dat een pleegkind op een moment in zijn leven ernaar verlangt, om kennis te maken met 
zijn of haar biologische familie. Zo willen ook wij met elkaar in dit programma op zoek gaan naar onze roots. 
Koning Jezus wijst ons richting de Wet en de Profeten, en dat willen we met elkaar gaan ontdekken. In het Oude 
Testament leren we God als Schepper, Leider en Rechter kennen; het Nieuwe Testament wordt Hij ook als God 
de Vader bekendgemaakt. Dit programma gaat over het Oude Testament en omdat wij Hem daarin nog niet als 
God de Vader kennen, zullen we het in plaats daarvan dit keer hebben over God Adonai.
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1a. Volgens een rabbijnse overlevering legde Adam de belangrijkste gebeurtenissen 
uit zijn leven op stenen tafels vast. Deze gaf hij door aan zijn oudste zoon, die op de 
stenen tafels zijn eigen geschiedenis opschreef. Hij gaf ze op zijn beurt weer door 
aan zijn oudste zoon om verder aan te vullen.

Ook Mozes schreef de woorden die hij van God Adonai had gekregen erbij. De 
stenen tafels werden in de ark gelegd en moesten door het volk Israël boven alles 
bewaakt en beheerd worden. Dit werden de eerste vijf boeken van het Oude 
Testament.

Tot op vandaag hebben de Joden het Woord van God Adonai heel toegewijd 
bewaakt en beheerd. Noem een voorbeeld waaruit blijkt dat ze het omgaan met de 
Wet heel serieus nemen.
(antwoord) Enkele mogelijke voorbeelden zijn:

• Het mogen dragen van de boekrollen wordt beschouwd als een grote eer.
• Tijdens het lezen wordt de boekrol niet aangeraakt. In plaats daarvan wordt gebruik 

gemaakt van een aanwijsstok, een “jatje” genaamd.
• Toen de Duitsers tijdens de Kristallnacht de synagogen binnendrongen om deze te 

vernietigen, hebben Joden met hun leven deze rollen bewaakt, en velen zijn daar ook 
voor gestorven.

• Jaarlijks wordt aansluitend op het Loofhuttenfeest een speciale feestdag rond het Woord 
gevierd, dat “De Vreugde der Wet” heet.

2a. Op veel scholen en in veel kinderbijbels, worden bij elkaar maar zo’n 50 
Bijbelverhalen verteld. De kinderen maken daardoor kennis met die verhalen, maar 
niet met de rest van de Bijbel.

Deuteronomium 31:10–11 zegt dat je elke zeven jaar de hele Wet (de eerste vijf 
Bijbelboeken) opnieuw te horen moet krijgen of ze zelf moet lezen. Waarom is het 
nodig dat je in je leven elke zeven jaar de Wet opnieuw hoort of leest?
(antwoord) Het Woord van God Adonai verandert niet, maar jouw bevattingsvermogen wel. 
Elke zeven jaar ben je in een andere levensfase en heb je op een andere manier zicht op wat 
er staat.
(toelichting) In Deuteronomium 31:10–11 staat: “En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven 
jaar (...) moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen.”

3a. De katholieke kerk bood gelovigen in de Middeleeuwen de mogelijkheid om hun 
eigen zielenheil en de redding van hun nabestaanden af te kopen, door middel van 
zogenaamde “aflaatbrieven”. Van deze inkomsten zijn bijvoorbeeld de Dom in 
Utrecht en de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad gebouwd.

Luther bracht aan het licht dat je niet door betalingen te doen, maar door genade 
behouden wordt. Hierdoor begon de Reformatie. Waar draait het uiteindelijk in de 
Reformatie om?
(antwoord) Terug naar het Woord, de Bijbel.
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4a. Het Oude Testament is geschreven in een tijd waarin de cultuur sterk afweek van 
onze cultuur nu. In een Bijbeltekst zijn altijd twee basiswaarheden aanwezig:

1. Het geestelijke principe van God Adonai, dat we uit de tekst moeten ontdekken.
2. De culturele setting; de wereld, taal, kunst, gewoonten en dergelijke van toen.

Noem voor de uittocht uit Egypte een voorbeeld van een geestelijk principe, en een 
voorbeeld van de culturele setting.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld:

Geestelijke principes:
• God Adonai wil niet dat zijn kinderen slaven zijn.
• God Adonai is trouw aan zijn volk.
• God Adonai bevrijdt uit slavernij.

Culturele settings:
• Je moet echt het land verlaten, en naar het juiste gebied gaan.
• Je moet ander werk gaan doen.
• God Adonai leidt je zozeer uit, dat je nooit meer terug kunt.

5a. Steeds weer proberen boze machten ons prille geloof te verstoren met leugens. 
Neem nu Luther. Hij begint een goed werk, maar hij strandt vervolgens op het 
“Osterlamm” en het volk Israël bij het vertalen van de Bijbel naar het Duits.

Waar de grondtekst spreekt over het Pesachlam, gaf Luther er de voorkeur aan om 
liever de naam van de afgod Eostre te gebruiken, in plaats van het Duitse woord 
Pessach, want dat was in zijn ogen “Joods” en daarom niet goed. Ook op andere 
plaatsen in de Luthervertaling en in zijn boek “Over Joden en hun leugens” wordt 
duidelijk dat Luther zich afzet tegen het Joodse volk en daarmee cultureel gekleurd 
was in zijn vertaalwerk.

Wat is er fout aan het Duitse woord “Osterlamm”?
(antwoord) “Oster” is de naam van een vruchtbaarheidsgodin, en die mag je niet noemen.
(toelichting) In Exodus 23:13 is het specifiek verboden om de namen van afgoden te noemen. 
In de synagoge mag je de naam van een afgod alleen uitspreken terwille van scholing.

6a. Duizend jaar na het verbond met Noach, gaf God Adonai zijn volk een 
heel gedetailleerd pakket wetten (de Thora), om ze op de kleinste punten 
te zeggen, hoe ze gezond en gelukkig kunnen leven. Dit was het verbond 
van Mozes. Hoeveel Wetten gaf God Adonai aan zijn volk? Kies uit:

a. 6.
b. 61.
c. 613.
d. 6138.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. 613.”
(toelichting) Volgens de rabbijnen is dit ook het exacte aantal spieren en ledematen 
in het menselijke lichaam en zitten er in een granaatappel ook precies zoveel pitjes.

7a. God Adonai maakt zich bekend op drie manieren: als Hem bij wie je in de rust 
mag komen, als de redding die je door Koning Jezus kunt ontvangen, en als de 
werking van de Heilige Geest. Geef van elk van de drie afdelingen van de tabernakel 
aan, op welk van deze manieren God Adonai zich daar bekendmaakt.
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. In de “voorhof” deel leer je, hoe redding werkt (Koning Jezus).
2. In het “heilige” leer je, hoe de Heilige Geest werkt.
3. In het “heilige der heiligen” deel leer je, in de rust bij God Adonai te komen.
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8a. In elk TXT Fondue staat altijd het volbrachte werk van Koning Jezus centraal, 
waardoor wij zijn vrijgekocht. Welk voorwerp van de tabernakel wijst daar op?
(antwoord) Het brandofferaltaar.

9a. Wat is er fout aan de uitspraak: “We leven niet onder de Wet, maar uit genade”?
(antwoord) We hebben ons te houden aan de Wet (Oude en Nieuwe Testament). Lukt dat niet, 
dan veroordeelt de Wet ons, en hebben we genade nodig om van de zonde af te komen.
(toelichting) Koning Jezus zegt in Mattheüs 5:17: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet 
of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen."

10a. Het Oude Testament wordt ook wel “de Wet, de Profeten en de 
Geschriften” genoemd. Daarbij hebben de boeken die onder “de Profeten” 
vallen, de controlerende functie om het volk te zeggen hoe de wetten in 
hun leven toegepast moeten worden. Deze Profeten hebben het volk Israël 
steeds geholpen, om de Wet goed toe te passen.

Profeten deden echter meer dan controleren; ze gaven ook de toekomst 
aan. Het hele leven van Koning Jezus is door de profeten voorzegd. 
Daarom zei Koning Jezus aan het begin van zijn bediening: “‘Vandaag 
hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan” (Lukas 4:21b, 
NBV). Wat deed Koning Jezus met de Wet en de Profeten? Kies uit:

a. Hij schafte ze af.
b. Hij ging ermee door.
c. Hij gooide ze om.
d. Hij ging ermee door en upgradede ze.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “d. Hij ging ermee door en upgradede ze.”

11a. Waar horen Bijbelgetrouwe volgelingen van Koning Jezus bij? Kies 
uit:

a. De Levieten.
b. De (club van de) hut van David.
c. Beide.
d. Geen van beide.

(antwoord) Het juiste antwoord is “b. De (club van de) hut van David.”
(toelichting) In Handelingen 15:16–18 en 15:21 geeft Jakobus de context aan.

12a. Welke belangrijkste mensen uit het Oude Testament horen hierbij:
1. Door wie komt het doel van de mensheid?
2. Door wie komt de redding van de mensheid?
3. Door wie komt het uitverkoren volk van Israël?
4. Door wie komen de wetten om goed te leven?
5. Door wie komt op profetische wijze het volk terug bij de wetten van God 

Adonai?
(antwoord)

1. Adam/Eva.
2. Noach.
3. Abraham.
4. Mozes.
5. Elia.
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1b. In het Oude Testament vinden we hele gedetailleerde regels over hoe 
je moet omgaan met God Adonai, met elkaar, met de natuur en met jezelf. 
In het Bijbelboek Deuteronomium geeft God Adonai onder meer een 
natuurbeschermingswet. Wat moet er beschermd worden? Kies uit:

a. Vruchtbomen.
b. Druipsteengrotten.
c. Watervallen.
d. Bijenzwermen.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “a. Vruchtbomen.”
(toelichting) In Deuteronomium 20:19 staat: “Wanneer u een stad vele dagen 
belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen 
niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; 
daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, 
want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens.”

2b. Rond 400 na Christus was de Bijbel in opdracht van de paus vertaald naar het 
Volkslatijn of Vulgair Latijn. Deze vertaling wordt de Vulgaat genoemd. Hoewel vanaf 
het jaar 900 het Latijn langzaam verdween, bleef de katholieke kerk deze vertaling 
gebruiken. Zo kon het gebeuren dat de gewone man in de Middeleeuwen geen woord 
van de Bijbel begreep, en daarom kon de katholieke kerk iedereen feitelijk van alles 
wijsmaken.

Maarten Luther ontdekte grote onvolkomenheden en zag zich genoodzaakt de 
Bijbel in het Duits te vertalen. Met welk doel deed hij dit?
(antwoord) Zodat iedereen zelf kan lezen en daarmee zijn geloof kan vormgeven.

3b. De Joden hebben heel nauwgezet elke punt en komma bewaakt van de Bijbel. 
Het Oude Testament is door verschillende schrijvers geschreven in het Hebreeuws. 
Bij de vertaling daarvan stoten we soms op ingewikkelde zaken, bijvoorbeeld dat er 
in de cultuur waar je voor vertaalt, geen woord bekend is die lijkt op het woord uit 
de grondtekst. Zo heeft men op de Noordpool nog nooit een schaap of lam gezien.

Stel, je bent een Bijbelvertaler en je moet in jouw vertaling voor de 
Noordpoolbewoners duidelijk maken wat “het Lam voor ons geslacht” inhoudt. Het 
team dat het antwoord moet geven, omschrijft dit op een manier die voor 
Noordpoolbewoners begrijpelijk is, zonder daarbij de waarheid geweld aan te doen 
of het onbijbels te maken.
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt, of het andere team de opdracht goed heeft 
uitgevoerd.
(toelichting) Mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn: een jong van een zeehond, sledehond 
of witte dolfijn. De Wycliffe-Bijbelvertalers maakten gebruik van “een zeehondje”.

4b. Kies zelf een ander verhaal uit het Oude Testament en leg uit, welk geestelijk 
principe en welke culturele setting daarop van toepassing is.
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt, of het andere team een goed voorbeeld heeft 
gegeven.
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5b. In Openbaring 12:13–17 wordt omschreven hoe de strijd in de eindtijd zal zijn:
En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de 

vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.
En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat 

zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een 
tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om 
haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, 
en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek 
had gespuwd.

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen 
de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het 
getuigenis van Jezus Christus hebben.

De draak is het beeld van de Antichrist en zijn legermacht, die jagen op de vrouw. 
Wat zijn de twee kenmerken van het nageslacht van de vrouw, die door de draak van 
de Antichrist wordt nagejaagd?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Ze nemen de geboden van God Adonai in acht.
2. Ze hebben het getuigenis van Jezus Christus.

(toelichting) Uit de Joden en de Bijbelgetrouwe gelovigen komt een groep voort, die zowel de 
geboden houdt als het getuigenis heeft. Hierbij staan de geboden voor het Oude Testament en 
het getuigenis voor het Nieuwe Testament. Zij zijn het beeld van de vrouw.

6b. Een van de duidelijkste manieren waardoor God Adonai zichzelf bekendmaakt, is 
door de tabernakel. Deze tent heeft Hij zo ingericht, dat je Hem vanuit de inrichting 
ervan veel beter kunt leren kennen. Andere belangrijke beelden uit het Oude 
Testament waardoor je God Adonai beter leert kennen, zijn de ark van Noach, de hut 
van David en de eerste tempel. Zo zie je, dat wanneer God Adonai te midden van Zijn 
volk is, Hij hoofdzakelijk kampeert, in de vorm van een camping, een boot of een 
tent.

De tabernakel is opgedeeld in drie afdelingen:  de “voorhof”, het “heilige” en het 
“heilige der heiligen”. Omschrijf elk van deze afdelingen.
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De “voorhof” heeft een tentdoek als afrastering en er staan twee voorwerpen: het 
brandofferaltaar en het wasvat.

2. Het “heilige” staat midden in de “voorhof” en is een tent met drie voorwerpen erin: een 
kandelaar, een tafel met toonbroden en het reukofferaltaar.

3. Het “heilige der heiligen” is het binnenste deel, dat is afgeschermd van het “heilige” door 
een dik gordijn, met één voorwerp: de ark van het verbond. Deze ruimte is niet verlicht.

7b. Om welke twee redenen geeft God Adonai ons beelden zoals de tabernakel?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Zodat we Hem begrijpen.
2. Zodat we weten, hoe we met Hem om moeten gaan.

2.06
NL

Oude Testament
fundament doop

  

 huisfeest netwerk .org pagina 6 van 8



8b. Ongeveer 450 jaar nadat God Adonai de Wet gaf (het verbond van 
Mozes), sloot Hij een speciaal verbond met Koning David, die afkomstig 
was uit de stam Juda. Door dit verbond kreeg David een uitzonderlijke 
status. Hij werd een vriend van God Adonai genoemd.

De Levieten, die afkomstig waren uit de stam Levi, hielden in de tijd van 
David het verbond van Mozes, maar David had een eigen tent voor God 
Adonai opgezet, waar hij los van het verbond van Mozes zelf priesters 
installeerde, om God Adonai te aanbidden. Dit wordt de “hut van David” 
genoemd. Waar hoorde Koning Jezus bij? Kies uit:

a. De Levieten.
b. De (club van de) hut van David.
c. Beide.
d. Geen van beide.

(antwoord) Het juiste antwoord is “b. De (club van de) hut van David”.
(toelichting) In TXT Fondue 6.05 “Hut van David” gaan we hier dieper op in.

9b. Alle wetten die God Adonai ons geeft, staan in de Bijbel. Sommige wetten worden 
in de loop van de tijd door Hem geüpgrade en krijgen daardoor hun volle betekenis. 
Ook deze wetten staan dan in de Bijbel: sommige in het Oude Testament, andere in 
het Nieuwe Testament. Johannes schreef de laatste woorden in het Bijbelboek 
Openbaring, waarna geen veranderingen meer mogelijk waren.

Noem twee voorbeelden van een “geüpgrade wet” die in de Bijbel staat. Let op dat 
ook de latere versie echt in de Bijbel moet staan.
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. De upgrades van de Bergrede zijn daarvan 
het meest bekend. Voorbeelden van geüpgrade wetten zijn onder meer:

• “Niet vloeken” wordt “Niet uitschelden” (Mattheüs 5:22b).
• “Geen overspel” wordt “Niet begeren” (Mattheüs 5:27–30).
• “Oog om oog, tand om tand” wordt “Andere wang toekeren” (Mattheüs 5:38–39).
• De besnijdenis van het hart (Jeremia 4:4; Romeinen 2:29)

10b. De bekeerde heidenen houden zich aan de geüpgrade wetten die Koning Jezus 
heeft gegeven. Daarnaast wordt het de bekeerde heidenen in Handelingen 15:19–21 
opgedragen om zich te houden aan de volgende regels:

[Jakobus zei:] Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de 
heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet 
schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden 
besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van 
oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat 
in de synagogen voorgelezen.

Deze regels zijn dus anders dan de Wet uit het verbond van Mozes. Hoe gaan de 
Bijbelgetrouwe volgelingen van Koning Jezus om met de Wet?
(antwoord) In de wetten van Koning Jezus is de Wet uit het verbond van Mozes inbegrepen of 
geüpgrade. Eigenlijk houd je ze dus wel.
(toelichting) De regels uit het verbond van Mozes zijn makkelijker te houden dan de geüpgrade 
wetten van Koning Jezus. Volgens het verbond van Mozes moet je bijvoorbeeld tienden geven; 
Koning Jezus vraagt 100%. Tienden zijn daarin dus inbegrepen.
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11b. Iemand van het vraagstellende team leest de 10 geboden voor uit Exodus 20:2–
17. Het andere team geeft voor elk gebod aan of dat gebod “onveranderd” of 
“geüpgrade” is.

1. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid 
heeft.

2. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10.U zult niet begeren, iets wat van uw naaste is.

(antwoord)
• 1 t/m 3: Onveranderd.
• 4: Geüpgrade: voor ons geldt het Sabbatsgebod voor elke dag.
• 5 t/m 10: Onveranderd.

(toelichting) Hebreeën 4:1–13 legt uit dat het Sabbatsgebod voor ons is geüpgrade.

12b. Doordat we met Koning Jezus één zijn geworden, zijn we ook met zijn volk één 
geworden. De verbonden van Mozes, Koning David en Koning Jezus zijn daardoor het 
belangrijkst voor de bekeerde heidenen. Geef aan, waar de verbonden van Mozes, 
Koning David en Koning Jezus over gaan.
(antwoord)

• Het verbond van Mozes gaat over de Wet.
• Het verbond van Koning David gaat over een liefdesrelatie.
• Het verbond van Koning Jezus gaat over een volledig leven als volgeling van Hem.

2.06
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