Zeven
6.01 fundamenten
NL fundament toekomst

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?
Door heel het Woord heen, lezen we uitvoerig over zeven fundamenten die God de Vader ons geeft, zodat we
geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven blijven herinneren. Leer door dit TXT Fondue
wat de zeven fundamenten betekenen.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Wat is het Huisfeest Netwerk?

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.

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

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 TXTFondueprogramma? Geef het door via
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

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.

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
zesde fundament: toekomst.
Terwijl je de 12 programma’s
uit dit fundament
behandelt, raden we je
aan Openbaring en
Efeze te lezen.
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1a. Waarop zal God de Rechter, naast zijn/haar bekering, elk mens aan het eind van
hun leven beoordelen?
(antwoord) Of hij of zij vruchtbaar en gehoorzaam aan Zijn opdrachten is geweest.
2a. Wat zijn de drie criteria waarvoor je beloond wordt?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:
1. Je geloof;
2. Je gehoorzaamheid;
3. De mate van (geestelijke) vrucht die je in je leven hebt voortgebracht.
3a. We gaan nu in op elk fundament. Stapsgewijs zullen we ontdekken hoe je van
ongelovige doorgroeit tot een geestelijk volwassene. Laten we beginnen bij stap 1.
Hoe noem je het als je gaat geloven en feitelijk accepteert dat het Lam Christus voor
jouw zonden gestorven is en zijn bloed jouw redding brengt?
(antwoord) Bekering.
4a. Koning Jezus heeft ons voorgedaan hoe wij kunnen kiezen deelgenoot te worden
van zijn dood. Door deze handeling laten wij zien dat wij Hem willen navolgen en
zonder zonde willen leven. Wat is de naam van deze handeling?
(antwoord) De doop (door onderdompeling in water).
(toelichting) Dit is het tweede fundament voor ieder kind van God de Vader.
5a. Nadat we zo bewust twee keuzes hebben gemaakt, laat Koning Jezus ons niet als
wezen achter. Behalve het Woord (de Bijbel) stuurt Hij Iemand om ons te helpen.
Wie?
(antwoord) Hij stuurt de Heilige Geest, in wie Hij ons doopt en met wie Hij ons vult.
(toelichting) Op die manier worden we dagelijks in de waarheid van God de Vader geleid en
ontvangen we de kracht om van Koning Jezus te getuigen.
6a. Koning Jezus stuurt jou met je familie er op uit om van Hem te getuigen,
genezing en bevrijding te brengen en de zorg voor de zwakke in praktijk te brengen.
In welke twee woorden kunnen we daarom dit vierde fundament samenvatten?
(antwoord) Evangelisatie en diaconie.
7a. Waar werden op deze dag de bazuinen of sjofars door de gelovigen
geblazen? Kies uit:
a. Op het tempelplein;
b. Lopend door de straten;
c. Vanuit het raam naar buiten;
d. In hun eigen woonkamer.
(antwoord) Het correcte antwoord is “c. Vanuit het raam naar buiten”, zodat
iedereen het duidelijk kan horen.
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8a. Het vijfde fundament gaat over de opdracht die Koning Jezus de discipelen gaf
om heilig en volmaakt te leven. In duidelijke bewoordingen spreekt de Bijbel
overvloedig over ons leven als discipel. We worden opgedragen volmaakt te leven
zoals ook de hemelse Vader volmaakt is. Maak een schatting voor hoeveel procent je
minimaal heilig moet zijn.
(antwoord) 100%.
9a. Omdat de norm zo hoog ligt, zal Koning Jezus zelf het priesterkleed van de
hogepriester aan moeten doen om onze onheiligheid aan te vullen. Eerst was Hij het
offer; zijn bloed werd ons tot redding. Nu is hij de Hogepriester en doet Hij voorbede
bij God de Rechter om ons blijvend van onze onheiligheid vrij te pleiten om zo
verzoening voor ons te bewerken. Hoe heet dit Bijbelse feest?
(antwoord) Grote Verzoendag / Jom Kipoer.
10a. Het zesde fundament gaat over je persoonlijke toekomstplanning. Je moet een
keuze maken die bewust en weloverwogen is, omdat het jouw leven,
prioriteitsstelling en toekomst bepaalt. Noem een voorbeeld van zo’n belangrijke
“levensvraag” die je jezelf tijdens dit feest kunt stellen.
(antwoord) Enkele mogelijke “levensvragen” die het andere team kan noemen zijn:
• Ben ik met Christus gestorven en leef ik daarom niet meer voor mezelf maar alleen nog
voor Christus? (Galaten 2:20)
• Ben ik bereid een pelgrim te zijn, die altijd onderweg is voor Koning Jezus?
• Ligt mijn prioriteit bij het verzamelen van schatten in de hemel in plaats van op aarde?
• Wil ik mijn tijd, moeite, middelen, eigenlijk alles investeren in de bouw van Gods
Koninkrijk?
• Laat ik mij in alle opzichten leiden door de Heilige Geest, ook in partnerkeuze en
carrièrekeus?
11a. Het zevende fundament is je geestelijke volwassenheid. Dit is de fase waar je
als kind van God en als zonen en dochters uiteindelijk naartoe leeft, want nu begint
het vrucht dragen vanuit je huis met je familie in jouw wereld. De rustdag brengt
rust aan allen die vermoeid en belast zijn. In het Oude Testament werd de Sabbat
gevierd van vrijdagavond tot zaterdagavond. Op welke dag of dagen vieren wij sinds
het Nieuwe Testament de sabbat?
(antwoord) Elke dag.
(toelichting) In Hebreeën 4:11 staat: “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.”
Ook in Handelingen kwamen ze niet wekelijks maar dagelijks aan huis bijeen om hun wereld te
bereiken met het evangelie. In TXT Fondue 7.04 Sabbat wordt dit diepgaand uitgelegd.
12a. Bepaal voor jezelf op basis van deze vragen waar jij nu staat.
1. Ben ik bekeerd?
2. Ben ik gedoopt in water?
3. Ben ik gedoopt in en vervuld met de Heilige Geest?
4. Doe ik aan evangelisatie en diaconie?
5. Leef ik heilig?
6. Heb ik de juiste toekomstplannen?
7. Bereik ik met mijn familie mijn wereld?
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1b. In Mattheüs 3:8 staat: “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de
bekering.” Op welke manier dragen wij volgens de Bijbel vrucht?
(antwoord) Door mensen het goede nieuws – het evangelie – te vertellen, te laten beleven en
door goede werken te doen; dat is onze vrucht.
2b. God de Vader heeft in Leviticus 23 de Bijbelse feesten gegeven. Dit zijn
meetmomenten van ons leven en elk feest is een fundament. Wat is de reden dat we
deze fundamenten nodig hebben; wat is het uiteindelijke doel daarvan?
(antwoord) Dat je geestelijk vrucht draagt.
3b. Er is een Bijbels feest waarmee je herdenkt dat Christus die weg van het kruis
ook daadwerkelijk is gegaan. Dat feest hoort bij dit eerste fundament. Hoe noemen
we dit feest?
(antwoord) Pesach Seder.
(toelichting) De meesten kennen het als Goede Vrijdag, maar volgens de Bijbelse telling valt
het niet vanzelfsprekend op een vrijdag.
4b. Dit tweede fundament herdenken we jaarlijks tijdens een feest waarbij
ongezuurde broden worden gegeten, brood zonder zuurdesem, het symbool voor een
leven zonder zonde. Hoe heet dit bekende feest?
(antwoord) Pesach / het Feest van de Ongezuurde Broden.
(toelichting) Tijdens dit feest herdenken we dat we met Koning Jezus opstaan uit de dood van
het watergraf en een nieuw leven in Hem mogen beginnen.
5b. Tijdens welk feest werd deze Persoon aan ons gegeven?
(antwoord) Het Pinksterfeest / Sjavoe’ot.
(toelichting) Eerder gaf God de Vader tijdens ditzelfde (oogst)feest ook de Wet.
6b. Dit vierde fundament herdenken we jaarlijks op het Feest van de Bazuinen (Rosj
haSjana). In welke maand valt dit feest bijna altijd?
(antwoord) September.
7b. Welk doel heeft het blazen van de bazuinen of sjofars tijdens dit feest?
(antwoord) De volgelingen van Koning Jezus maken zo kenbaar aan hun wereld dat zij leven
voor de verkondiging van het Koninkrijk van God en de zorg voor de zwakke.
8b. Het is heel belangrijk je te realiseren dat die heiligheidsnorm niet verlaagd kan
worden en God de Rechter met minder geen genoegen neemt. Op wat voor manier
moeten we daarom volgens dit fundament leven?
(antwoord) We moeten heilig leven.
(toelichting) In het Nieuwe Testament (Mattheüs 5:48, NBG) zegt Koning Jezus namelijk:
“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”
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9b. Waarom is dit feest de belangrijkste dag van het jaar voor elke volgeling van
Koning Jezus?
(antwoord) Op deze dag worden we opnieuw vrijgesproken van de doodstraf en kunnen we
aan de slag om in heiligheid verder te leven.
10b. Dit zesde fundament komt tot uiting in een feest waarin je jaarlijks enkele
dagen in een hut of tent verblijft, en dan nog het liefst in Jeruzalem. Hoe heet dit
feest?
(antwoord) Loofhuttenfeest / Soekot.
11b. In het zevende fundament neem je drie besluiten. Hieronder staan er
vier. Welke hoort er niet bij? Kies uit:
a. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen (Jozua 24:15);
b. Ik ga mijn wereld in en predik het evangelie aan mijn familie, mijn
vrienden, mijn vijanden en iedereen die ik bereiken kan;
c. Ik ben gastvrij, zorg in de Naam van Koning Jezus voor de zwakke
en zet een deel van mijn tijd, geld en andere middelen daar voor in;
d. Ik zorg dat ik trouw elke zondag de samenkomst bezoek.
(antwoord) Het antwoord dat er niet bij hoort is “d. Ik zorg dat ik trouw elke
zondag de samenkomst bezoek.”
(toelichting) Waar je trouw aan moet zijn, is jouw verantwoordelijkheid naar je
medemens om hen te bereiken met het evangelie.
12b. Bespreek wat je moet doen om in de volgende fase (het volgende fundament)
te komen of hoe je het praktisch vormgeeft.
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