Donderdag en vrijdag
8 en 9 november
Tijd:

09.30-17.00 uur

Waar:
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.

Pillar of Fire
Kerketuinenweg 10C
2544 CW Den Haag
www.pillaroffire.nl
Prijs: € 50,- (incl. koffie en thee)
Aanbevolen om beide dagen te volgen!
Je zorgt zelf voor lunch en overnachting.

Aanmelden via:
journey2freedomnl@gmail.com
IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93
t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL
o.v.v. Bloodline conferentie

“Kan een christen die
zich nooit heeft bezig
gehouden met
occultisme/onreinheid/
bloedvergieten toch
aangevallen worden?”

“Bloodline conferentie”
Omgaan met de negatieve bagage
(de zonden en ongerechtigheden)
van jezelf en je voorgeslacht…

“Op weg naar
Vrijheid”

Namens Kanaan Ministries
Zuid-Afrika en Nederland

Het fundament in jouw leven- hoe
zit het daar mee?

Heb jij een goed fundament, zodat je kunt
komen tot de volheid van leven zoals Jezus
het beloofd heeft?

Dit is van essentieel
belang. Velen hebben
last van onveiligheid en
andere terugkerende
patronen in hun leven,
die geestelijke groei belemmeren.

Dit kunnen de vruchten zijn van een
verkeerd fundament en slechte
bouwstenen, die wijzelf en onze
voorouders en gelegd hebben, waarvan wij
de negatieve gevolgen ondervinden.
Slechte bouwstenen, zoals afgoderij en
ongerechtigheden in onze levens en die
van onze voorouders, kun je vergelijken
met een boom.

Het begint met het zaad van afgoderij, dat
gezaaid is in ongehoorzaamheid en
onwetendheid aan Gods Woord. Als dit
zaad wortel schiet, dan spruiten er drie
hoofdwortels uit:

 Occulte wortels
 Onschuldig bloed vergieten
 Seksuele ongerechtigheden

In dit seminar zal er onderwijs
gegeven worden over:













Hoe wandel je, zodat je het land
dat God jou heeft gegeven kunt
innemen?
Hoe komen we in onze volledige
bestemming in en voor Hem, ook
voor de volgende generatie?
De strijd tegen de reuzen die ons
GEVANGEN houden – hoe kunnen
we overwinnen?
Vruchtbaarheidscultus,
heidendom, ongoddelijke
verbonden – wat heeft dat met
ons christenen te maken?
Vloeken vanuit de GENERATIES –
wat is een vloek?
Onze STAMBOOM – wat neem ik
mee vanuit mijn GENERATIES en
mijn CULTUUR?
Bevrijding. Geestelijke strijd en de
wandel in de Vrijheid, die Jezus
Christus voor ons verworven heeft.

