Als je deze school doorlopen hebt mag je verwachten dat:
1.
2.
3.
4.

je weerbaarder, sterker en doelgerichter bent als zoon/dochter van God
je intieme relatie met God gegroeid, en je beeld van Papa God beter is
je met geloof zieken de handen oplegt en genezingen ziet
je enthousiast bent over jouw mogelijkheden met de Heilige Geest, actief in Gods Koninkrijk
vruchtdraagt, mensen tot geloof brengt en verder helpt, je beter in het bovennatuurlijke van
God wandelt
5. je kennis en inzicht van de Bijbel sterk verdiept, en je passie ervoor wordt vernieuwd.

Onderwerpen (heel kort samengevat)
1. Leren leven en denken vanuit Gods perspectief
Kernwoorden: Koninkrijk van God, het bovennatuurlijke, alles is mogelijk, hoop
Kerntekst:
Efezen 1:17-19
2. Gods genade is genoeg, Zijn kracht in mijn zwakte
Kernwoorden: genade, niet onze bekwaamheid of prestatie, Heilige Geest
Kerntekst:
2 Cor. 12:9
3. Strategie vijand af leren wijzen: angst en afleiding
Kernwoorden: Gods liefde, intimiteit met God, moed, keuzes maken
Kerntekst:
Rom. 8:15, Luk. 10:40-42, 1 Joh. 4:18
4. Eenheid van Lichaam
Kernwoorden: Jezus de Zoon en die gekruisigd, noodzaak, stop negativiteit
Kerntekst:
Efezen 4:4-6
5. Gods plan voor de wereld: Zijn Geest uitstorten op alle vlees: OOGST
Kernwoorden: meehelpen oogst binnenhalen, leren discipelen, bijdragen aan
transformatie van je omgeving, e stad, dorp.
Kerntekst:
Joël 2:28
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6. Gods verbond voor genezing van iedereen die komt, buitengewone tekenen
Kernwoorden: Jezus wil altijd genezen, gelovige brengt genezing, zichtbaar, groei,
volharden
Kerntekst:
Exodus 34:10
7. De Nieuwe Mens: jij
Kernwoorden: Identiteit en autoriteit, groeien in leven in karakter èn kracht van Jezus
Kerntekst:
Efezen 4:23-24

Keuze uit drie manieren van deelnemen
-

Live in Genk (BE)
Professionele Zoom Video verbinding (vragenstellen bv. mogelijk)
Professionele Live video streaming of on demand (niet interactief)

Data & Dagindeling
Data 24 oktober, 7, 21 nov, 5, 19 dec, 2021: 9 jan, daarna elke twee weken t/m 26 juni
Dag van 9.30 – 12.45 - 3 sessies van 55 minuten. Twee keer 15 minuten pauze.

Opzet van de school
Leren:
- Krachtig en toepasbaar Bijbels onderwijs.
- Elke sessie wordt afgesloten met gelegenheid tot vragen.
Activeren:
- Tijdens de sessies oefenen (voor LIVE deelnemers èn de Zoom deelnemers).
- Professionele opnames, powerpoints etc., die een jaar beschikbaar blijven op het Alive and Well
Video-school kanaal bij United7.
- Korte videoclips waarin onbehandelde vragen beantwoord worden.
- Veelzijdige (praktijk)opdrachten, verwerkingsvragen, korte testjes / verslagjes en meer. (let op: we
richten ons niet op hoe goed je kunt onthouden, leren of schrijven: ontspanJ)

Certificaat
Wie actief deelneemt en risico neemt, uitstapt en de opdrachten meevolgt zal aan het eind van het jaar
een certificaat ontvangen.

Onderwijs/trainer
Paul Immanuel Rooda BTh (Oprichter Alive and Well Scholen) heeft diverse scholen opgezet sinds de
eerste zaterdag-school in Canada in 2007, nl. Genezingsscholen in Nederland, België en Servië gegeven,
en twee jarige Trainingsscholen in NL en BE. Hij heeft vier boeken geschreven: Op Jouw Gezondheid, Ga,
Verkondig en Genees, en Start… jouw Koninklijke Leven. Voor de genezingsschool de Alive and Well
Genezingsschool Manual. Paul verzorgt de meeste sessies.
Gast leraren:
Dr. Seth Fawcet uit Nieuw Zeeland, Apostel voor leiders, voorganger opwekkingsgemeente
Dr. David McDonald uit de VS, Profeet en trainer in het profetische, ambassadeur van H.I.M.
Clem Persaud Phd uit Canada, Medisch Microbioloog en Bijbelleraar
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Organisatie
Alive and Well Ministries – Scholen info@alive-and-well.org / www.alive-and-well-scholen.org, in
samenwerking met United7 / Life Media Vision www.united7.tv

Bieden aan & kosten
18 zaterdagen, onbeperkt toegang tot al het professioneel video materiaal, boek: Ga, Verkondig en
Genees, kopies lesmateriaal, extra sessies gastsprekers, koffie/thee (niet bij ZoomJ)
Per maand 30€ via automatische overschrijving, of in twee keer 135€.
Maar bij voorkeur in één keer 270€.

Info & Inschrijven
Klik www.activering.nu of info@alive-and-well.org
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