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Leesrooster  
Als voorbereiding op de studie over Mattheüs kan onderstaand leesrooster gebruikt worden. Er horen 
verwerkingsvragen bij. Lees deze vragen voorafgaand aan het groepje dagen en maak ze daarna. De A-vragen zijn 
vooral bedoeld om een overzicht te krijgen en de B-vragen vooral om de boodschap persoonlijk toe te passen. 
  
 De Koning komt en begint Zijn dienst 

 1 1:1 – 2:12 

 2 2:13 – 3:17 

 3 4:1 – 4:25 

Uit de geboortegeschiedenis blijkt dat Mattheüs de Heer Jezus voorstelt als Koning. 
A. Wat is het eerste waar de Heer Jezus over begint te prediken? 
B. Welke praktische opdracht geeft de Heer Jezus hierbij en hoe kun jij die 

(voortdurend) toepassen in jouw leven? 

 De Koning leert Zijn volgelingen leven 

 4 5:1 - 5:48 

 5 6:1 – 6:34 

 6 7:1 – 7:29 

De Heer Jezus begint met de Bergrede waarin Hij Zijn discipelen leert wat het 
betekent om te leven in het Koninkrijk. 
A. Met welk belangrijke principe sluit de Heer Jezus deze toespraak af? 
B. Leef jij als een wijs man of als een dwaas man? Geef voorbeelden waaruit dit 

blijkt. 

 De Koning toont Zijn macht 

 7 8:1 - 8:34 

 8 9:1 – 9:38 

In tien wonderverhalen wordt de macht van de Heer Jezus getoond. 
A. Wat speelt in (veel) van deze verhalen een belangrijke rol? 
B. Hoe pas jij dit toe wanneer jij noden bij de Heer Jezus brengt? 
  Tegenstand tegen de Koning en Zijn volgelingen 

 9 10:1 - 10:42 

 10 11:1 - 11:30 

 11 12:1 – 12:21 

 12 12:22 - 12:50 

De Heer Jezus roept mensen op bij Hem te komen. Bij Hem horen betekent Hem 
navolgen en doen wat Hij doet. Daarom zendt de Heer Jezus Zijn discipelen uit.  
A. Wat is de prijs van het navolgen van de Heer Jezus en wat heeft Hem navolgen 

voor gevolgen nu en later? 
B. Heb jij wel eens serieus de prijs en de gevolgen van navolgen van de Heer Jezus 

overwogen? Wat deed dat met jou? 

 De Koning leert over het Koninkrijk 

 13 13:1 - 13:23 

 14 13:24 - 13:52 

A. Met welke twee beelden vergelijkt de Heer Jezus het Koninkrijk vooral en wat is 
hiervan de betekenis? 

B. Hoe kan jij (de betekenis van) deze beelden persoonlijk toepassen in jouw leven? 

 De missie van de Koning: op weg naar het kruis 

 15 13:53 - 14:21 

 16 14:22 – 15:20 

 17 15:21 - 15:39 

 18 16:1 – 16:28 

 19 17:1 – 17:27 

De Heer Jezus heeft een belangrijk doel: Hij is op weg naar Jeruzalem. Een aantal keer 
vertelt Hij Zijn discipelen dat Hij daar zal lijden, sterven en opstaan. Ook herinnert de 
Heer Jezus Zijn discipelen aan de prijs die het kost om Hem na te volgen. 
A. Welke gebeurtenis is voor de Heer Jezus aanleiding om Zijn discipelen te vertellen 

over het doel van Zijn komst (hint: 16:21)? 
B. Wie zeg jij dat Jezus is (n.a.v. 16:15)? Wat betekent het voor jou persoonlijk dat 

jij gelooft in een Koning die moest lijden, sterven en opstaan? 

 De Koning leert Zijn volgelingen samenleven 

 20 18:1 - 18:35 

 21 19:1 – 19:30 

 22 20:1 – 20:34 

Op weg naar Jeruzalem onderwijst de Heer Jezus Zijn discipelen over hoe zij met 
elkaar moeten omgaan. 
A. Met welk principe begint en eindigt deze serie hoofdstukken? 
B. Hoe kun jij dit principe toepassen in jouw huwelijk, in jouw gezin, in de 

gemeente? 

 De Koning bereikt Zijn bestemming 

 23 21:1 – 21:46 

 24 22:1 – 22:46 

 25 23:1 – 23:39 

In Jeruzalem spreekt de Heer Jezus vooral over Israël en de religieuze leiders die Hem 
niet als Koning erkennen. 
A. Welk belangrijke gevolg heeft dit voor ons (als niet-Joodse gelovigen)? 
B. Leef jij als iemand die daadwerkelijk bij het Koninkrijk hoort of als iemand die 

denkt dat hij bij het Koninkrijk hoort? Leg uit. 

 De Koning leert over de toekomst 

 26 24:1 – 24:51 

 27 25:1 - 25:46 

A. Wat is het onderwerp dat telkens terugkomt in het onderwijs dat de Heer Jezus 
geeft over de toekomst? 

B. Hoe beïnvloedt dit onderwerp jouw dagelijks leven? 

 De Koning lijdt, sterft en staat op uit de dood 

 28 26:1 – 26:46 

 29 26:47 – 27:31 

 30 27:32 – 28:20 

De hemelse Heerser wordt door aardse heersers veroordeeld, maar God bevestigt Zijn 
koningschap door Hem uit de dood op te wekken. 
A. Als Koning stuurt de Heer Jezus Zijn discipelen de wereld in met één 

hoofdopdracht. Welke opdracht is dat? 
B. Hoe ga jij morgen met deze opdracht aan de slag in jouw dienst aan de Koning? 


