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A. Lezen in het evangelie volgens Matteüs  

- We zijn in 22-23 grotendeels in het A-jaar. Pluspunt: interferentie met het 

zondagslectionarium 

- Mogelijke aanpak 

 

1. Startbijeenkomst: korte inleiding op Matteüsevangelie (voor wie, wanneer, 

waarom, liturgische-kerkelijke sfeer, geworteld in de joodse traditie…) 

 

2. Het relaas van Jezus’ geboorte (tekst uit Mt 1-2): wie is Jezus? Hoe Hij de joodse 

Schriften vervult én betekenis heeft voor alle mensen (evt. ook kwestie van zeer 

joodse en zeer anti-joodse passages) 

 

3. De bergrede ( tekst uit Mt 5-7): de ‘grondwet van het Rijk der hemelen’ hoe Jezus 

navolgen? I. Gelukwensen door Jezus (Mt 5,1-16) 

 

4. De bergrede II. Bijv. Geven-vasten-bidden in het verborgene. Het Onzevader. 

Over wat ben je bezorgd? Twee wegen … 

 

5. De zendingsrede (tekst uit Mt 10): hoe stuurt Jezus zijn leerlingen de wereld in? 

Hoe het Evangelie verkondigen? 

 

6. De parabelrede (tekst uit Mt 13): waar is dat Rijk van God? En (hoe) groeit het? 

(vgl. het zaad) 

 

7. De kerkelijke rede (tekst uit Mt 18): hoe kerkgemeenschap vormen (bijv. hoe 

omgaan met fouten, hoe vaak moet ik vergeven, kind in hun midden)?  

 

8. De eschatologische rede (tekst uit Mt 24-25): wat hebben we te verwachten? 

Hoe moeten we de tekenen van de tijd lezen? (mooie inclusie met 2.: oordeel van 

de Mensenzoon in Mt 25,31-46 is echo van het programma in de bergrede)  

 

9. Slotbijeenkomst. De spiritualiteit van het Matteüsevangelie: ‘vrucht 

voortbrengen’ (bijv. Mt 7,16-20). 

 

 

B. Boek Handelingen als dagboek van de eerste Kerk 

De Handelingen van de Apostelen zijn, net als de evangelies, een geloofsgetuigenis: het is het 

‘dagboek’ van de eerste Kerk. We lezen er hoe de eerste generaties christenen, onder de 

stuwende kracht van Gods Geest, in woord en daad getuigenis afleggen van de opstanding 

van Jezus Christus. Het perspectief wordt daarbij steeds ruimer: de verkondiging verspreidt 

zich van Jeruzalem naar de Joodse en Griekse omgeving tot in Rome, hét centrum van de 

bewoonde wereld. Hierbij worden kernthema’s aangesneden die ook voor de Kerk vandaag 

belangrijk zijn: hoe het Evangelie verkondigen in wisselende contexten? Hoe eenheid beleven 

in verscheidenheid? Hoe wordt het leven van de christen een navolgen van de weg van de 

Meester? Hoe onderscheiden wat de Geest ingeeft? 

 


