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Focus op God Life College is een Bijbelschool…

LIFECOLLEGE

De lessen in het basisjaar worden gegeven door verschillende docenten met verschillende achtergronden. 
Het onderwijs is daardoor breed en veelzijdig. De onderstaande docenten zullen onderwijzen op de Bijbelschool:

Docenten 
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Jezus leerde zijn discipelen om het zout en het licht van 
de wereld te zijn. Focus op God Life College helpt jou 
om het verschil te maken in je omgeving. Het basisjaar 
geeft je een stevige, brede basis voor een leven in het 
Koninkrijk van God. Bij de verdiepingsmodules wordt 
één onderwerp dieper uitgewerkt in een kleine groep.

We zijn gewend aan uitgebreide opleidingen om te 
functioneren in de maatschappij. Zou het dan niet de 
gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om ons 
toe te laten rusten voor een functioneren in God’s 
Koninkrijk? Life College rust je toe zodat God’s wijsheid 
en kracht in en door jou zichtbaar wordt. 

Jan Dalm (Focus op God)

De modules
Fundament van het Koninkrijk
Het jaar begint met een module die de basis legt voor 
de rest van het jaar. De basis van het evangelie wordt 
uiteengezet, de essentie van gemeente zijn behandeld 
en de eerste stappen naar discipelschap doorgenomen. 

Koninklijk leven
In deze module staat het ‘Het Koninkrijk van God’ 
centraal. De lessen helpen je om te begrijpen wat Het 
Koninkrijk is en hoe je binnen het Koninkrijk kunt 
functioneren.

Wandelen in je roeping
Je leert over God’s plan met de wereld en wat jij daarin 
kunt betekenen. Ligt er een roeping op je leven en hoe 
kun je die praktisch ontdekken?

Karaktervorming
Discipelschap zorgt dat we steeds meer gaan lijken op 
Jezus. Karaktervorming is daarbij onmisbaar. 
Deze module gaat over geestelijke groei, geestelijke 
disciplines, de testen die we in ons leven tegenkomen 
en emotionele groei. 

Goddelijke relaties
God is een God van relaties. Hij maakte de mens om 
relatie te hebben met Hem en met andere mensen. 
In deze module leer je hoe je gezonde en goddelijke 
relaties kunt opbouwen.

De geestelijke wereld
Je leert over geestelijke wereld, geestelijke oorlogsvoer-
ing, demonie en bevrijding. Dit zal je helpen om bewust 
te worden van de geestelijke wereld en om invloed in 
de geestelijke wereld uit te oefenen.

Toegerust voor God’s Grote Opdracht! Het Basisjaar

In vrijheid leven
Vrij zijn van zonde, angst, ziekte, armoede, emotionele 
pijn, en verkeerde gedachtepatronen. Je leert om in 
volledige vrijheid te leven en alles te ontvangen wat 
God voor je heeft weggelegd.

Impact hebben
Je leert hoe je impact kunt hebben op je omgeving en 
hoe je effectief kunt getuigen van Jezus Christus.

Anderen leiden
Bij effectief discipelschap is iedereen actief om andere 
mensen te helpen, te leiden en tot bloei te laten komen. 

Praktische informatie
De Bijbelschool begint op 3 oktober 2016 en loopt 
door tot juni 2017. Het is niet mogelijk om losse 
modules te volgen. Wel is het mogelijk om later in te 
stromen en dan het gehele programma te volgen.

Lestijden
De lessen worden wekelijks op maandagavond gegeven 
van 19:45 tot 22:00 uur. Bovendien zijn er twee week-
enden met les op vrijdagavond en zaterdag overdag, 
en twee studiedagen op een zaterdag. In de reguliere 
schoolvakanties zijn er geen lessen.

Locatie
De lessen worden gegeven op 
Provincialeweg Noord 62, 4286 EC, Almkerk. 

Lesgeld
Het lesgeld bedraagt € 35,00 per maand gedurende 
tien maanden. Dit is inclusief studiematerialen en con-
sumpties. 
Bij echtparen geldt dat de tweede persoon € 5,00 

Verdiepingsmodules
Verdiepingsmodulen zijn gericht op mensen die een 
bepaald thema in hun leven willen vestigen. 
Daarvoor is het nodig om een langere periode in een 
kleine groep een proces van groei door te maken. 
Elke verdiepingsmodule wordt verspreid over het jaar 
gegeven, in tien dagdelen, tussen september 2016 en 
juni 2017 gegeven. 

Module ‘Wie je bent in Christus’
Het Nieuwe Testament leert ons dat gelovigen ‘in 
Christus’ zijn. In deze module onderzoeken we met 
elkaar wat dat betekent en ontdekken de levensverand-
erende werkelijkheid van een leven ‘in Christus’. 
We passen de principes toe in ons dagelijkse leven. 
Deze module is geschikt voor iedereen die sterker wil 
staan in zijn identiteit en daardoor krachtiger wil leven. 
De module wordt gegeven door Tom de Wal en 
Harmen van den Herik .

Module ‘Kingdom Dynamics’
Jezus kwam om het Koninkrijk van de hemel te 
vestigen op aarde. Al wat Jezus leerde, kan begrepen 
worden vanuit de context van het Koninkrijk. 
Deze module is bedoeld voor diegenen die ernaar 
verlangen in de realiteit van het Koninkrijk te leven. 
De module bestaat uit een gevarieerde mix van 
onderwijs, studie en praktijk. Doe mee en maak het 
verschil! 

De module wordt gegeven door Jan Dalm en Niels en 
Marit Ritmeester.

Module ‘Man tot Man’
Een jaar lang met een groep mannen optrekken en 
ontdekken hoe je als man puur, krachtig en relevant 
in het leven kunt staan. Van man tot man in gesprek 
gaan over onderwerpen die mannen aangaan. Fysieke 
uitdagingen en veel plezier. We ontmoeten elkaar 
deels in Giessen maar zullen er ook regelmatig samen 
op uit trekken. No women allowed. Deze module wordt 
gegeven door Wouter van Twillert, Raynor Wortel en 
Cord Bal.

Aanmelding
Aanmelden kan door het aanmeldformulier voor de 
verdiepingsmodules in te vullen op www.life-college.nl. 
De verdiepingsmodules kennen een maximum van 15 
deelnemers. Meld je dus snel aan.

Kosten
De kosten van de verdiepingsmodules bedragen €150 
per deelnemer, exclusief bijkomende kosten voor 
activiteiten.

Vragen
Voor vragen kun je terecht op de website 
www.life-college.nl of life-college@focusopgod.nl.

HET BAsIsJAAR VAN LIfE COLLEGE OmVAT IN TOTAAL 48 LEssEN, VERDEELD OVER NEGEN mODuLEs. korting per maand ontvangt. Betalen kan vooraf of mid-
dels automatische incasso in tien termijnen.

Aanmelding
Je kunt jezelf aanmelden door het aanmeldformulier op 
de website www.life-college.nl in te vullen of door na 

een zondagmorgen samenkomst van Focus op God het 
aanmeldingsformulier bij de boekentafel op te vragen 
en in te vullen. Na aanmelding ontvang je uitgebreidere 
informatie waaronder de exacte planning.


