
Wat betekent dit voor ons en hoe doen we dat? 
We mogen in beweging komen Want het is nu de 
tijd dat we ons geestelijk moeten voorbereiden op 
de terugkomst van onze Here Jezus. Hij verlangt 
ernaar dat we als een stralende bruid klaarstaan. 
Als geestelijk volwassen kinderen! In Op. 19:7 staat: 
“Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer 
geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en 
zijn bruid staat klaar”.

Tot die tijd kunnen we ons laten trainen in de 
Koninkrijksprincipes van Gods Woord. Zodat we 
gaan begrijpen welk plan God met een ieder 
van ons heeft; tot opbouw van Zijn Koninkrijk 
op aarde. Hij Zelf verlangt ernaar door ons heen 
Zijn Koninkrijk te bouwen. Ben jij voor Hem 
beschikbaar? Leer zo Gods Stem te verstaan, zodat 
je weet welk plan God met jou heeft…”zodat jij de 
werken gaat doen, die God voor de grondlegging, 
al voor je heeft klaarliggen”. En zoals in Joh. 14:12 
staat: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: degene die in 
Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij doen en 
groter dan deze”.

En zo hebben we verschillende trainingen voor jou. 
Opdat je werkelijk gaat beseffen welke erfenis we 
hebben ontvangen in Christus en hoe we ernaar 
mogen handelen. Dan gaan we werkelijk stralen!

Ben jij er klaar voor?

Sta op en schitter!
Jes.60:1

wat iS mijn 
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trainingen

4 bidden als levensstijl
  Bidden is voor iedereen. Maar hoe kunnen we dit effectief 

doen? Bidden is als zuurstof voor je leven: jouw dagelijkse 
wandel met God. Bidden leert je wat in het hart van de 
Vader is en leert je effectief geestelijke strijd te voeren.

 15 jan. / 29 jan. / 12 febr. 2014

3 Vernieuwing van je denken
  Onze gedachten vormen ons gedrag en onze 

uiteindelijke bestemming. Het is daarom van vitaal 
belang dat ons denken vernieuwd wordt.

 20 nov. / 4 dec. / 18 dec.

2 gods Stem Verstaan
  Gods Stem verstaan in je leven is de sleutel tot het 

wandelen in je bestemming. Deze training zal je leven 
volkomen veranderen, omdat je Gods dagelijkse leiding 
gaat ervaren. 

 16 okt. / 30 okt. / 13 nov.

1 Het Vaderhart van god 
  Ontdek wat het betekent om een zoon of dochter van 

God te zijn. Als wij onze identiteit leren kennen in 
Christus, dan veranderen wij naar Gods beeld. Dat biedt 
geborgenheid en zekerheid. Hij wacht op je. 

 4 sept. / 18 sept. / 2 okt.

Locatie: Garderenseweg 259, Ermelo
Investering: Groepstraining (drie avonden): € 45,- (p.p) / 19.30u.-22.00u.

5 Ontdek jouw unieke bestemming 
  Op zoek naar je bestemming? Wil jij weten, welke baan, 

welke relatie en welke bediening God voor jou heeft 
bedoeld? Wij helpen je jouw talenten en gaven te ontdekken. 
Dit kan in een individueel traject of in groepsverband voor 
kerken. Informeer naar de mogelijkheden.

KOm in beweging! INFO + OPGAVE: www.watismijnbestemming.nl


