
schatten ontdekken in

Mattheüs
het evangelie van de Koning

onderwijsserie in De Bron

seizoen 2022/2023

Start je 

reis hier…

Zevenvoudige

oprechtheid
11 jun | Mt 23:1-35

Routetoespraak
14 mei | Mt 21-28

-Blok 4-

de Koning verworpen… 

en opgestaan!

14

Uitgezonden door de 

opgestane Koning
25 jun | Mt 28:1-20

De armoede van rijkdom
30 apr | Mt 19:16-20:16

Een huwelijk

naar Gods hart
16 apr | Mt 19:1-12

Wie is Jezus….

voor jou?
12 mrt | Mt 16:13-27

Routetoespraak
26 feb | Mt 13-20

-Blok 3-

de mysteries van 

het Koninkrijk

10

11

12

13

15

16

De autoriteit 

van Jezus
12 feb | Mt 12:22-46

Barmhartigheid 

van Jezus
22 jan | Mt 11:28-12:21

Als discipelen

erop uit!
8 jan| Mt 9:35-11:1

Routetoespraak
27 nov | Mt 8-12

Het verborgene 

wordt gezien       13 nov | Mt 6:1-18

Streven naar

het volmaakte
30 okt | Mt 5:17-48

Een nieuw 

perspectief
9 okt | Mt 5:1-16

De oproep van de Koning
25 sept | Mt 4:12-23

Ga je mee op reis?

Het Bijbelboek Mattheüs staat vol met

bijzondere verhalen van en over Jezus

Christus. Die verhalen hebben ons nog

steeds heel veel waardevols te vertellen.

Die ‘schatten’ willen we gaan ontdekken. Ga

je mee op reis?

Wat kun je verwachten?

De onderwijsserie bestaat dit jaar uit vier

blokken met in totaal 16 toespraken. Elk

blok start met een ‘routetoespraak’ waarin

de grote lijn wordt besproken. In de andere

toespraken staan bijzondere verhalen

centraal, waarin we ontdekken wat de Heer

Jezus ons te zeggen heeft: schatten voor

vandaag de dag.

Hoe kun je mee op reis?

Volg de serie door erbij te zijn:

Heb je vragen?

Stuur ons gerust een mailtje:

onderwijs@debroneindhoven.nl

Elburglaan 51 in Eindhoven
(iedere zondag om 10.00u)

Kerkdienstgemist.nl
(live & terug te kijken)

-Blok 1-

de Koning is gekomen

-Blok 2-

Koninklijke dienst

Routetoespraak
11 sept | Mt 1-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mailto:onderwijs@debroneindhoven.nl

