Vrijdag en zaterdag
2 en 3 november

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.

Tijd:

09.30-17.00 uur

Waar:

Vliegend Hertlaan 4a
3526 KT Utrecht

Optie voor parkeren: P+R Westraven,
Griffioenlaan 1 bis, 3526 LA Utrecht
* Combikaartje parkeren+tram € 5,* Sneltram 60 of 61 - 5 min. lopen
* Halte Kanaleneiland-Zuid

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

Prijs: € 50,- (incl. koffie en thee)

Aanbevolen om beide dagen te volgen!
Je zorgt zelf voor lunch en overnachting.

‘Als in de dagen van Noach’ &
‘Gebedsstrijd in de hemelse
gewesten’

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

Namens Kanaan Ministries
Zuid-Afrika en Nederland

‘Als in de dagen van Noach’

‘Gebedsstrijd in de hemelse
gewesten’

Wanneer de discipelen Jezus vragen wat het
teken zal zijn van Zijn terugkomst en de
voleinding van de wereld, noemt Jezus dat ‘het
zal zijn zoals in de dagen van Noach’.

‘Want zoals het was in de dagen van
Noach, zo zal ook de komst van de
Zoon des mensen zijn.’ (Matt 24:37)

Wat bedoelt Jezus hiermee? Wat gebeurde er
precies in die dagen, dat Jezus daarnaar
verwijst? En wat betekent dit voor ons als
gelovigen in deze tijd?

Het tweede gedeelte van de conferentie zal
zich daarom richten op onderwijs over hoe wij
op de juiste Bijbelse wijze kunnen strijden voor
Gods Koninkrijk.
Onderwerpen die aan bod komen:







Genesis 6
Vermenging van het menselijk DNA
Genetische manipulatie
Transhumanisme
De toekomst van de technologie

Het is van groot belang hiervan op de hoogte
te zijn, zodat we als LICHAAM van CHRISTUS
weten hoe we hiertegen kunnen OPSTAAN om
aan Gods WAARHEID te blijven vasthouden!

Als bruid van Christus worden we opgeroepen
om wakker en waakzaam te zijn, en op Gods
tijden te bidden volgens Zijn wil.





Bidden rondom Shabbat, Nieuwe
Maan en Bijbelse feesten
Vanuit Gods autoriteit invloed
uitoefenen in gebed
Hoe we ons kunnen voorbereiden op
de terugkomst van de Messias

