
BRENG JE 
GELOOF IN 
PRAKTIJK
Teen Challenge Discipelschapsschool

Je hebt gekozen voor Jezus en je wilt Hem navolgen, 
maar hoe breng je dat in praktijk? Om jou daarbij 
te helpen biedt de Teen Challenge  
Discipelschapsschool je een inspirerend  
trainingsprogramma.



Wat is het doel van de Teen Challenge  
Discipelschapsschool?
We willen je leren om het Woord van God toe te 
passen in je dagelijks leven, om een persoonlij-
ke relatie met Jezus te ontwikkelen en te leven 
door de kracht van de Heilige Geest. Ook willen 
we je aanmoedigen om je in te zetten voor de 
lokale kerk.

Voor wie is de Teen Challenge 
Discipelschapsschool?

Je bent 17 jaar of ouder en hebt een keuze gemaakt 
om Jezus te willen volgen in je dagelijks leven.



Hoelang duurt de Teen Challenge 
Discipelschapsschool?
Het lesprogramma van de school duurt 10 maanden 
exclusief de zomervakantie. Je kunt op elk moment 
instromen.

Hoe ziet een week eruit?
Je kunt kiezen voor een dagprogramma of intern bij 
ons komen wonen. Tijdens de aanmeldingsprocedure 
bekijken we welke optie het best bij jou past. De 
Discipelschapsschool vindt plaats van maandag 
t/m vrijdag. De onderdelen van het programma zijn 
onderwijs, gebed, de ander dienen en outreaches.

Wat ga je leren?
Het lesprogramma bevat klassikaal onderwijs en 
een individueel leertraject dat is afgestemd op jou 
persoonlijk. 
Ons klassikale onderwijs heet Groepsstudies voor 
Nieuw Leven en bestaat uit 14 thema’s. Groepsge-
wijs behandelen we verschillende onderwerpen, 
zoals omgaan met verleiding, persoonlijke relaties, 
het bovennatuurlijke, gehoorzaamheid aan God, en 
groeien door falen.
Omdat jouw persoonlijke behoeften zullen verschil-
len van die van andere deelnemers, bieden we ook 
een individueel leertraject aan. Dit heet Persoonlijke 
Studies voor Nieuw Leven en is speciaal afgestemd 
op wat jij nodig hebt na jouw keuze om Jezus te 
volgen.



Ben je klaar voor de uitdaging?

Wacht niet langer en meld je aan voor de Teen 
Challenge Discipelschapsschool! 

Heb je nog vragen? 
Stel ze gerust.

www.teenchallenge.nl 

info@teenchallenge.nl

Tel. 085 - 488 14 80

‘De Teen Challenge Discipelschapsschool is voor mij 
een antwoord op gebed. Het biedt mij een gestructu-
reerd leven en het helpt mij geestelijk. Ik leer hoe God 
spreekt en wie ik ben in Christus.’

Nelson, 
deelnemer aan de Teen Challenge 
Discipelschapsschool
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