CLF stel bekend - The book of Acts
Markus 16: 17-18 - Die volgende wondertekens sal voorkom by dié wat glo: in my Naam sal hulle bose
geeste uitdrywe; in ander tale sal hulle praat; met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets
drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie; hulle sal siekes die hande oplê en dié sal
gesond word.
Die evangelies loop oor van wonderlike getuienisse van bonatuurlike
dinge wat Jesus gedoen het. Blinde oë, dowe ore, die stommes,
lammes en kreupeles word genees.
Hy het brood en vis
vermeerder, op water geloop en sondes vergewe. Maar die
voorbeeld om ’n bonatuurlike lewe te leef het nie in die evangelies
met Jesus gestop nie; Handelinge vertel van ongelooflike
bonatuurlike aktiwiteite wat deur die dissipels en die vroeë kerk
gedoen is.
Vandag staan ons om as ‘n generasie wat met die profesieë
grootgeword het, te kan aandui, van die eindtydse herlewing, die
miljard siele-oes, die groot uitstorting en die grootste
sendingbeweging wat die wêreld nog gesien het.
Sal jy een van diegene wees wat 'n lewe leef wat getuig van die
voltooide werk van die kruis?
Denise Padayachee is opgelei as 'n prokureur en die stigter van Wells Training and Mission NPC. Haar
roeping is om te help om 'n leër van voorlopers en herlewingswerkers toe te rus en te aktiveer, wat God
diep liefhet, lewe soos geliefdes en sy Koninkryk uitbou. Sy is sedert 2004 in die beroepsbediening.
Deur Wells bied sy verskeie opleidingsopsies en ander kursusse aan wat fokus op identiteit en om
gelowiges toe te rus om natuurlike bonatuurlike lewens te leef. Sy bedien internasionaal, bied
opleiding en bonatuurlike konferensies aan.
Vir meer inligting oor Denise en die opleiding wat sy aanbied, besoek www.wellstraining.co.za
Kontak CLF by +27 21 873 6964, of stuur ‘n e-pos aan order@clf.co.za sou jy ‘n eksemplaar wil bestel.

