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God spreekt vandaag

Leer hoe God tot je spreekt en hoe je zijn  

stem kunt verstaan. | Cursus: 1 zaterdag of  

2 avonden | Kosten: € 20,- | Op aanvraag  

komt ons team deze training geven in jouw  

stad of streek – mail: info@liyd.org

Datum(s) en plaats: Hou onze website in 

de gaten: www.liyd.org

Kingdom Trainingschool 3

Deployment en concreet uitwerken van de 

persoonlijke roeping voor het koninkrijk van  

God | Datums: za. 25 apr, 9 mei, 23 mei en  

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

Profetenschool 3
Profetenteams en profetie binnen en 

buiten de gemeente

Datums: za. 25 apr, 9 mei, 23 mei 

en 6 juni | Tijd: 10:00 – 16:30 uur 

Kosten: € 95,-

Profetenschool 2 

Accuraatheid en het toetsen van 

profetische woorden

Datums: za. 1 feb, 15 feb, 29 feb en 14 maart

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

Kingdom Trainingschool 2

Uitwerking van het Bijbels beeld van het  

koninkrijk van God in de 7 invloedsferen.

Ontdekken van persoonlijke bestemming, 

doel en mandaat Datums: za. 1 feb, 15 feb, 

29 feb en 7 maart | Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 95,-

Get Ready for 2020 Conferentie

We zijn een nieuw profetisch tijdperk  

ingegaan. Hoor wat God zegt over 2020!

Datum: za. 11 januari | Tijd: 10:00 – 16:00 uur

Kosten: € 27,50 (incl. lunch)
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Hemelse rechtbanken vervolgtraining

Leer bidden in de hemelse rechtbank voor 

plaatsen en landen

Datum: za. 16 mei | Tijd: 10:00 – 17:00 uur 

Kosten: € 25,-

Hemelse rechtbanken basistraining

Leer bidden in de hemelse rechtbank voor 

persoonlijke zaken

Datum: za. 18 apr | Tijd: 10:00 – 17:00 uur 

Kosten: € 25,-

Bevrijdingstraining voor  

mentoren en gebedsteam

Leer mensen te begeleiden op de weg 

naar bevrijding

Datums en tijden: za. 25 jan, 22 feb en 

28 maart (10:00 – 17:00 uur) en woe. 6 

mei (19:30 – 22:00 uur) | Kosten: € 85,-

Life Changing Prayer

Leer bidden voor innerlijke genezing 

door de leiding van de Heilige Geest

Datums: za. 8 feb en 22 feb

Tijd: 10:00 – 16:30 uur | Kosten: € 50,- 

Info-avond over bevrijdingstraject

Voor iedereen die bevrijding van God 

wil ontvangen. Info en uitleg over het 

bevrijdingstraject | Datum: ma. 10 februari

Tijd: 19.30 – 22.00 uur | Kosten: geen

Bevrijdingstraject 7 stappen  

Leer om te bidden voor je eigen bevrijding in 

de hemelse rechtbank

Datums en tijden: za. 7 maart en 

4 apr (10:00 – 16:30 uur) en do. 19 maart, 

26 maart, 16 apr en 23 apr (19:30 – 22:00 uur) 

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

Amsterdam € 50,-


