Vrijdag en zaterdag
10 en 11 juni 2022

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:

9.30-17.00 uur

Waar:

Luctor et Emergo
Mheneweg Noord 1
8096 BR Oldebroek
luctoretemergo.com

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. ‘Gebedsconferentie’

Een leven van voortdurende
overwinning is mogelijk in
Jezus Christus

Gebedsconferentie
Amanda en Roly Buys
Kanaan Ministries
Zuid-Afrika & Nederland

Gebedsconferentie
‘Want Mijn huis zal een Huis van
Gebed genoemd worden voor alle
volken.’ Jesaja 56:7

Het wereldse systeem zorgt er echter
voor dat we compromissen sluiten
met Gods Woord. Hierdoor raken
velen verwond en verward en leven in
geestelijk armoede.

Onderwerpen
 Gebedsprincipes vanuit het
Oude en Nieuwe Testament
 Gebedsprincipes voor
strijdgebed in de fysieke en
geestelijke wereld
 De autoriteit van de gelovige
 Obstakels en strijd op de weg
naar het Beloofde Land

Als gelovigen zijn we geroepen om
een Huis van Gebed te vormen voor
alle volken. We zijn geroepen om
Gods glorie en licht te verspreiden, als
we zo’n gebedsaltaar bouwen in ons
leven.

We willen gelovigen bekrachtigen en
bemoedigen om gebedsdekking te
vormen voor ons land, familie en
volk, zodat de verlorenen met
geestelijk ogen zullen zien dat God
hun thuis en redding is.

 Karaktereigenschappen die je
nodig hebt om te strijden in de
hemelse gewesten
 De hiërarchie in satans rijk
 Aanbidding en strijdgebed
 ‘Breakthrough anointing’
(Zalving van Gods Geest
die zorgt voor doorbraak)

