
LET OP: In verband met de 1,5 meter-maatregel zijn er een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.Aanmelding uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de 1e trainingsdag. 

Bovenstaande trainingen worden gegeven in het Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht*. Informatie en inschrijving: www.liyd.org
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Life Changing Prayer 

Leer bidden voor innerlijke genezing  

door de leiding van de Heilige Geest

Datums: za. 14 en 28 nov Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 50,-

Bevrijdingstraject 7 stappen

Leer om te bidden voor je eigen 

bevrijding in de hemelse rechtbank

Datums en tijden: za. 26 sept en 31 okt 

(10:00 – 16:30 uur) en do. 8, 15 (of 22)* okt, 

12 (of 19)* en 26 nov (19:30 – 22:00 uur)

Kosten: € 70,-; voor leden van God’s 

Embassy Amsterdam € 50,-

* Groep wordt opgesplitst in 2 groepen

Info-avond over bevrijdingstraject

Voor iedereen die bevrijding van God 

wil ontvangen. Info en uitleg over het 

bevrijdingstraject

Datum: ma. 7 sept Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: geen

Vooraankondiging: 

Love After Marriage

Wil je dat je huwelijk wordt zoals God 

het bedoel heeft? In het vroege voorjaar 

van 2021 start deze nieuwe workshop. 

Deelname geeft je praktische inzichten en 

gereedschappen. De inschrijving zal in het 

najaar van 2020 open gesteld worden.

Life Changing Prayer terugkomdag

Verdieping van de training LCP

Datum: za. 19 sept

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 25,-



LET OP: In verband met de 1,5 meter-maatregel zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelding uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de 1e trainingsdag.

Bovenstaande trainingen worden gegeven in het Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK
Amsterdam-Duivendrecht*. Informatie en inschrijving: www.liyd.org *M.U.V. God spreekt vandaag
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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: € 25,-

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

Hemelse rechtbanken basistrai-

ning
Leer bidden in de hemelse rechtbank 

voor persoonlijke zaken

Datum : za. 14 nov

Tijd: 10:00 – 17:00 uur

Kosten: € 25,-

Kingdom Trainingschool 3

Deployment en concreet uitwerken 

van de persoonlijke roeping 

voor het koninkrijk van God

Datums: za. 10 en 24 okt, 7 en 21 nov

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 95,-

Profetenschool 3
Profeten teams en profetie binnen 

en buiten de gemeente

Datums: za. 10 en 24 okt, 7 en 21 nov

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 95,-


