
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.orgVO
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Get Ready for 2021 Conferentie

Profetische en apostolische input voor 2021!

Datums en tijden: vr. 8 januari 14:30 – 21:00 

uur OF za. 9 januari 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 27,50 (incl. maaltijd)

Profetenschool 2 

Accuraatheid en het toetsen van profetische 

woorden. 

Datums: za. 8 mei, 22 mei, 12 juni en 19 juni

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 95,-

Hemelse Rechtbanken Vervolgtraining

Leer bidden voor je omgeving in de hemelse 

rechtbank

Datums: za. 30 januari

Tijd: 10:00 – 17:00 uur 

Kosten: € 25,-

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. 23 jan, 6 feb, 13 feb en 6 mrt

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: € 95,-

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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Kingdom Trainingsschool 1

Introductie van Bijbelse visie op het 

koninkrijk, ontdekken van passie en roeping 

en persoonlijkheid, rol van de gemeente en 

de apostelen, introductie 7 invloedsferen.

Datums en Tijden: ma. 1 feb, 8 feb, 15 feb, 

22 feb, 1 mrt, 8 mrt (19:45 – 21:45 uur)  

via Zoom, za. 27 maart (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 en Tijden: ma. 12 apr, 19 apr, 26 

apr, 3 mei, 10 mei, 17 mei (19:45 – 21:45 uur) 

via Zoom, za. 29 mei (10:00 – 16:30 uur)

Kosten: € 95,- 

Bevrijdingstraject 7 stappen

Leer om te bidden voor je eigen bevrijding 

in de hemelse rechtbank

Datums en Tijden: za. 13 maart en 

10 april (10:00 – 16:30 uur) en 

wo. 24 maart, 31 maart, 21 april en 

28 april (19:30 – 22:00 uur)

Kosten: € 70,- (voor leden van God’s 

Embassy Amsterdam € 50,-)

Info-avond over bevrijdingstraject

Voor iedereen die bevrijding van God 

wil ontvangen. Info en uitleg over het 

bevrijdingstraject.

Datum: ma. 15 februari

Tijd: 19.30 – 22.00 uur | Kosten: geen

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


