
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. 

 

 Vrijdag en zaterdag 
8 en 9 november 2019 
 

Tijd:  9.30-17.00 uur  

Waar: Levend Evangelie Gemeente 
Kruisweg 55 
1436 CA Aalsmeerderbrug 
www.web.leg.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 

N.B. Registratie is pas compleet bij 

ontvangen van betaling 

 

IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 

t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL 

o.v.v.  ‘Innerlijke genezing’ 

 

 

 

                                                                     

Een leven van voortdurende 

overwinning is mogelijk in Jezus 

Christus  

 

Innerlijke genezing 

 
 Amanda en Roly Buys  

Kanaan Ministries  
Zuid-Afrika & Nederland 

 

 

 

mailto:journey2freedomnl@gmail.com


 

Hechting  

 De rol van de vader en de moeder 

in het gezin 

 Het belang van hechting  

met de moeder en vader 

 Wonden als gevolg van een 

onveilige hechting 

 

Psalm 131 : 2 

“Mijn hart is tot rust gekomen, ik ben niet 

langer gejaagd; als een kind in de armen 

van zijn  moeder, zo rustig ben ik.” (GNB) 

 

 

 

 

Wonden in de geest en ziel 

 Wat is het verschil tussen de geest 

en de ziel? 

 Hoe herken je de wonden in de 

geest en ziel? 

 Wat is nodig om hierin tot genezing 

te komen? 

Sluimerende en gevangen geest 

 Wat is een sluimerende en 

gevangen geest? 

 Hoe komt je geest weer tot leven? 

 

 

 

Hartsgesteldheid 

 Afwijzing, trots, rebellie en 

bitterheid 

 Waar komt die pijn vandaan? 

 Hoe ga je op een volwassen manier 

om met emotionele pijn? 

 

Leven in overwinning 

 Hoe wandel ik in overwinning? 

 Vernieuwing van je denken 

 

 

Lucas 4:18 

“Hij heeft Mij gezonden om gevangenen de 

vrijheid aan te zeggen en blinden het licht 

te geven, om onderdrukten vrij te maken, 

om het jaar van Gods goedheid af te 

kondigen.” (GNB) 

 


