STA OP EN
SCHITTER!
JESAJA 60:1

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 Openbaring 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”.

BEN JIJ ER KLAAR VOOR?
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!

WAT IS MIJN
BESTEMMING

TRAININGEN
Identiteit in Christus

Effectief bidden

3 - 17 SEPTEMBER / 1 OKTOBER

7 - 21 JANUARI / 4 -18 FEBRUARI 2015

God wil dat we genieten van het goede. En boven
alles wil Hij ons leren intens te genieten van Hem.
Ontdek wat het betekent een zoon of dochter van
God te zijn. Als wij onze identiteit leren kennen in
Christus, veranderen wij naar Gods beeld. Dan gaan
wij Gods onbegrijpelijke liefde ervaren in ons leven.
Dat biedt geborgenheid en zekerheid.

Bidden is voor iedereen. Je kunt de stem van God
beter verstaan, als je kiest voor een levenshouding
van afgestemd zijn op Hem. 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.

Gods stem verstaan

Geestelijke strijd

8 - 15 - 29 OKTOBER EN 12 NOVEMBER

25 FEBRUARI / 11 - 25 MAART 2015

Het is Gods sterke verlangen heel persoonlijk tot
ons te spreken, midden in onze specifieke levens
en omstandigheden. Hoe herken je dat God tot je
spreekt of je iets duidelijk wilt maken? Gods stem
verstaan in je leven is de sleutel tot het wandelen
in je bestemming. Deze training verandert je leven
volkomen, omdat je Gods dagelijkse leiding gaat
ervaren door de Heilige Geest.

Iedere christen krijgt te maken met geestelijke strijd
in zijn of haar leven. Innerlijke strijd tegen leugens,
verleidingen en beproevingen. En uiterlijke strijd in
het Koninkrijk van God door weerstand, verblindheid en verdeeldheid. Deze training moedigt je aan
om ‘staande te blijven in de strijd’ en om actief onze
aanvalswapen te gebruiken.

Vernieuwing van je denken
19 NOVEMBER / 2 - 17 DECEMBER

In Spreuken 23:7 staat: “Zoals een mens denkt in
zijn hart, zo is hij”. Onze daden zijn dus een direct
gevolg van onze gedachten. Het is daarom van vitaal belang dat ons denken wordt vernieuwd (Rom.
12:2). Wanneer je Gods goede plan voor jouw leven
ziet, ga je erin wandelen. Dan worden Zijn wegen jouw wegen en Zijn gedachten - jouw gedachten.

KOM IN BEWEGING!
WATISMIJNSTEMMING.NL

Profeteren
1 - 15 - 29 APRIL 2015

‘Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie
zonen en dochters zullen profeteren’. Profetie is geen
mensenwerk, maar het werk van de Heilige Geest in
de gelovige. Profeteren is in de eerste plaats: luisteren
naar wat God heeft te zeggen en dat doorgeven aan
degene voor wie de boodschap is bestemd. In deze
training leer je stap voor stap Gods stem te verstaan
en toe te passen in het profetische.

Garderenseweg 259, Ermelo of bij u op locatie.
Drie avonden: € 45,- (p.p.) / Vier avonden: € 60,- (p.p.)
Tijd 19.30-22.00u.
Volg ons ook op Facebook
facebook.com/watismijnbestemming

