Seminar 1: Innerlijke genezing
Vrijdag 13 april 2018 van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 14 april 2018 van 10.00 - 17.00 uur

Amanda Buys is een inspirerende docente uit
Zuid Afrika, die op een bijzondere manier
door de HEER gebruikt wordt op het gebied
van bevrijding, geestelijke strijd en innerlijke
genezing. Amanda heeft zelf een
indrukwekkend getuigenis over Gods
genezende en bevrijdende kracht.
Amanda en haar man Roly Buys hebben
Kanaan Ministries opgericht vanuit het
verlangen om de gemeente van Christus te
dienen en te onderwijzen, hoe ze kan
wandelen in OVERWINNING en VRIJHEID en
hoe de gemeente GENEZING en HERSTEL kan
vinden vanuit het verlossingswerk van Jezus
Christus aan het kruis van Golgotha.

Seminar 2: Gebedsseminar “gebedsaltaren”
Vrijdag 20 april 2018 van 10.00 - 17.00
uur Zaterdag 21 april 2018 van 10.00 17.00 uur

Adres: Vliegend Hertlaan 4a, 3526 KT Utrecht
Prijs: € 50,-- per seminar
Inclusief koffie en thee
Aan te bevelen om het hele seminar te
volgen! Deelnemers zorgen zelf voor lunch en
overnachting
Aanmelden via:
journey2freedomnl@gmail.com
IBAN: NL27INGB0007928993
t.n.v stichting Kanaan Ministries Nederland
o.v.v welk seminar

Een leven van voortdurende
overwinning is mogelijk in
Jezus Christus en door Jezus
Christus

Uitnodiging:
Seminar : Innerlijke genezing
Seminar: gebedsseminar
“gebedsaltaren”

Met Amanda Buys en team van Kanaan
Ministries uit Zuid Afrika en Nederland

Seminar 1.
Innerlijke genezing

“bevroren zijn in je emotionele
ontwikkeling”

Psalm 131

Seminar 2

“Innerlijk ben ik tot rust gekomen; zo rustig
als een kind is aan de borst van zijn
moeder, zo rustig voel ik mij van binnen”.

Gebedsseminar
Gebedsaltaren
“Wat is een gebedsaltaar”?

“Is daar een link naar angst en boosheid”?

“Wat zegt de Bijbel hierover”?

Wat zijn gevolgen van het “bevroren zijn in
je emotionele ontwikkeling”?






In de fases van je leven
In je relaties
Hoe herken je dit
Hoe vul je de emotionele leegte
Hoe herken je je eigen B.E.E.P.S

B.E.E.P.S
B. Behaviour (gedrag)
E. Events (gebeurtenissen)
E. Experiences ( ervaring bv. sex)
P. People (mensen)
S. Substances (middelen bv. alcohol)

Angst en woede
 Woede en angst zijn de twee meest
algemene reacties op emotionele pijn.
 Waar komt die pijn vandaan
 Hoe hanteer je op een volwassen manier
deze twee reacties.

Jesaja 41 : 10
“Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk
niet angstig om u heen, want Ik ben uw
God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik
zal u overeind houden met mijn heilrijke
rechterhand”.






Hoe bouwen wij een altaar voor God
Hoe herkennen wij satanische altaren in
onze woonplaats, ons land
Wat is de invloed van een altaar (goed of
slecht)
Hoe kunnen wij effectief strijden in
gebed
“Het fundament van iedere christen is
het altaar van gebed”.

