
 

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. 

 

Donderdag en vrijdag 
19 en 20 mei 2022 

 

Tijd:   9.30-17.00 uur  

Waar: 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.  ‘Inner Healing’ 

 

 

 

                                                                      

 

Een leven van voortdurende 

overwinning is mogelijk in 

Jezus Christus  

 

Inner Healing 

 
 Amanda en Roly Buys  

Kanaan Ministries  
Zuid-Afrika & Nederland 

 

 

 

http://www.pillaroffire.nl/
mailto:journey2freedomnl@gmail.com


INNER HEALING 

Vrijheid in je denken 

‘Wij nemen elke gedachte gevangen 

om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid aan Christus’            

2 Korinthe 10:5b 

 Slachtoffermentaliteit – hoe kom je 

los van blokkades in je gedachten? 

 

 Schuld en schaamte – ‘niemand 

wijst jou af. Dat doe je zelf’ 

 

 Onverwerkte schuld – hoe ga je om 

met de last van schuldgevoel? 

 

 Veroordeling en zelfveroordeling: 

Liefdeloosheid naar jezelf en 

anderen 

INNER HEALING 

Emotionele wonden 

‘De offers voor God zijn een gebroken 

geest; een verbrijzeld en verslagen 

hart, zult U, o God, niet verachten.’ 

Psalm 51:19 

 Vermijden – wegrennen van de pijn uit 

je jeugd 

 

 Zelfverwaarlozing – de angst om 

relaties aan te gaan 

 

 Vicieuze cirkel van angst – hoe kom je 

eruit? 

 

 Leven in overlevingsstand – ‘Als ik 

vandaag maar haal, zien we morgen 

wel weer verder’ 

 

 Niet kunnen vergeven – de woede 

houdt je gebonden 

 

 
 

INNER HEALING 

De waarheid maakt vrij 

The foundation of freedom is the 

power to CHOOSE! 

HOOP zorgt ervoor dat we bevrijd 

worden uit onze mentale gevangenis 

 

HOOP zorgt ervoor dat je kan leven 

in het nu, in plaats van het verleden 

 


