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Profetenschool 1 
Basis voor effectief profeteren, herstel 

profetische gaven, niveaus van autoriteit, 

profetisch protocol en volwassenheid 

in het profeteren. Praktijk oefenen op 

ervaringsniveau. 

Datums: za. 12 okt, 26 okt, 2 nov en 16 nov. 

Tijd: 10:00 – 16:30 uur | Kosten: € 95,-

Kingdom Trainingschool 1

In de eerste school ligt de nadruk op 

het introduceren van de holistische 

benadering van het koninkrijk van God. 

Er wordt een begin gemaakt met het 

ontdekken van de persoonlijke roeping.

Datums: za. 21 sept, 5 okt, 2 nov en 30 nov.

Tijd: 10:00 – 16:30 uur | Kosten: € 95,-

Kingdom Trainingschool 3

Deployment en concreet uitwerken van  

de persoonlijke roeping voor het koninkrijk 

van God.

Datums: za. 28 sept, 12 okt, 16 nov en 7 dec.

Tijd: 10:00 – 16:30 uur | Kosten: € 95,-

Life Changing Prayer

Leer bidden voor innerlijke genezing  

door de leiding van de Heilige Geest.

Datums: za. 26 okt en 16 nov

Tijd: 10:00 – 17:00 uur  | Kosten: € 50,-

Dromen en dromen interpretatie

Leer je eigen dromen en die van anderen 

te interpreteren.

Datum: za. 31 augustus

Tijd: 10:00 – 16:30 uur | Kosten: € 25,- 

Let op! 
Gewijzigde datums!
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Bevrijdingstraject 7 stappen  

Leer om te bidden voor je eigen bevrijding in de 

hemelse rechtbank. Datums & Tijd: za. 12 okt  

en 9 nov (10:00 – 16:00 u.) en do. 24 okt, 31 okt,  

21 nov en 28 nov (19:30 – 22:00 u.)

Kosten: € 70,- / voor leden van God’s Embassy 

Amsterdam € 50,- 

(plus € 20,- voor het boek ‘Vrijspraak’).

Info-avond over bevrijdingstraject

Voor iedereen die bevrijding van God 

wil ontvangen. Info en uitleg over het 

bevrijdingstraject. Datum: ma. 16 sept.

Tijd: 19:30 – 22:00 uur | Kosten: geen

Bevrijdingstraining voor mentoren 

en gebedsteam
Begin 2020 gaan we een training 

organiseren voor mensen die anderen

willen leren helpen op weg naar vrijheid 

aan de hand van het boek ‘Vrijspraak – 

Bidden voor je bevrijding in de hemelse 

rechtbank’. Data volgen via nieuwsbrief  

en website van LIYD.

Hemelse Rechtbanken

In het najaar zal er training op het gebied 

van de Hemelse Rechtbanken plaats- 

vinden tijdens de conferentie met Robert 

Henderson: Europese Global Reformers 

Conferentie Datums: van 17 t/m 19 

oktober. Organisator van deze  

conferentie: CAR (www. coalitie.org) 


