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Het Evangelie is geen reddingsplan voor deze aarde 
maar een doorbraak van Gods heelheid en hoop in 

een wereld vol chaos… …



Het Koninkrijk 
vandaag en 
morgen….

1. Het Koninkrijk 

Komt van Boven

2. Het Koninkrijk 
begint van Binnen

3. Het Koninkrijk 
wordt tastbaar Buiten





Het Koninkrijk vandaag 
en morgen….

1. komt van Boven



Het Koninkrijk vandaag en 
morgen….

2. Begint van Binnen



Het Koninkrijk vandaag 
en morgen….

3.Wordt tastbaar Buiten





• Herleving van de Kerk

• Inspiratie – Onderwijs- Kerkopbouw

• Koninkrijk- Discipelschap-Leiderschap

• 10 – 20 – 70 regel

Het groei jaar voor kerken





Wat krijg je in 
vogelvlucht?

• Online helder en toepasbaar persoonlijk onderwijs

• Combinatie met ontmoetingen in je kerk en in de 
huiskamers

• Vier modules met elk vijf lessen. 

• Iedere twee weken een nieuwe les met:

• aanbidding – onderwijs - verwerkingsopdrachten -
gespreksvragen

• Een leerteam om dit koninklijke avontuur mee te delen

• Drie livemomenten in Veenendaal

• Vier (luister)boeken + werkboek om de opdrachten in uit 
te werken









Ontmoetingen

• Start is in september of januari

• Iedere twee weken met je leerteam 

• Eventueel extra momenten met meerdere groepen in je eigen kerk

• 3 grote bijeenkomsten bij Royal Mission in de nieuwe zaal

• Kick off

• Vervulling van de Heilige Geest

• Slotavond























Kosten

• Kosten €195,- per individu in kerk, dat is inclusief

• 3 Bijeenkomsten

• Toegang tot een professionele e learning- systeem

• 4 boeken 

• Speciaal werkboek

• Kosten €285,- per individu, zonder gemeente





Samen bouwen we aan een cultuur van discipelschap in jouw kerk door de 
woorden die we spreken, de werken die we doen en de wonderen die we 

verwachten.

Meer informatie? 

www.royalmission.nl/groei-jaar of mail naar groei-jaar@royalmission.nl

Dat was em!

http://www.royalmission.nl/groei-jaar

