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Hoi hoi,
Voor je ligt het FreedomFighters programma. Het is
een programma, die in zes weken levensveranderende
thema’s bespreekt.
Het programma heet FreedomFighters. Dit heet zo,
omdat we dagelijks worden geconfronteerd met de
slaafse banden die ons binden aan dit aardse bestaan en
de dagelijkse strijd in onze maatschappij tegen allerlei
verleidingen. Met dit programma doorloop je een zes
weken-challenge, die je in de vrijheid zet.
De cursus bestaat uit zes weken met elke week een
nieuw thema. In zeven dagen loop je een specifiek thema
door. Elke dag bevat een sub onderwerp, wat verband
houdt met het hoofdonderwerp van die week.
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Inhoudsopgave
Voorwoord
Inhoudsopgave
FF - Week 1 - GOD IS...
Dag 1 – Het hart van God
Dag 2 – God van wonderen
Dag 3 – God is heilig
Dag 4 – God is almachtig
Dag 5 – God als vader
Dag 6 – God spreekt
Dag 7 – God is mijn verlosser

FF - Week 2 - Identiteit

Dag 8 – God kent je
Dag 9 – Geest, ziel en lichaam
Dag 10 – Wat kan er misgaan in je leven?
Dag 11 – Gevolgen van het misgaan in je leven
Dag 12 – Weg van herstel
Dag 13 – Terug in je bestemming

FF - Week 3 - Geestelijke strijd

Dag 15 – Je bent een soldaat
Dag 16 – Wat is geestelijke strijd?
Dag 17 – Kijkje in de geestelijke wereld?
Dag 18 – De tactieken van satan
Dag 19 – Kom terug in de vrijheid
Dag 20 – Draai woorden van negativiteit en dood terug
Dag 21 – Leef als overwinnaar

FF - Week 4 - Discipelen
Dag 22 – Ben je in shape?
Dag 23 – Schuld en schaamte
Dag 24 – Hoe ga jij om met angst?
Dag 25 – Vertrouwen
Dag 26 – Dankbaarheid
Dag 27 – Jouw kracht
Dag 28 – Discipelen

FF - Week 5 - Wat anderen zien
Dag 29 – Karaktervorming
Dag 30 – Leiderschap
Dag 31 – Financiën
Dag 32 – Echtheid
Dag 34 – Vergeving
Dag 35 – Welke geur verspreid jij?

FF - Week 6 - Wees het verschil
Dag 36 – De plaats van ontmoeting
Dag 37 – Stretch your faith
Dag 38 – Ga staan op de plek die God je geeft!
Dag 39 – Wees sterk en moedig
Dag 40 – Gedenkstenen
Dag 41 – God doet het!
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GOD IS...
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dag 1
#Het hart van God

God's
love is so
extr avaga nt
a n d so
inexpl icable
th at he loved
us before
we were us.
He loved us
before we
existed. He
knew ma ny
of us wou ld
re ject him,
h ate him,
cu rse him,
rebel aga inst
him. Yet he
chose to love
us. God loves
us because he
is love.
Ju da h Sm i th
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hoe kan jij
dat zichtbaar
maken?
Spendeer vandaag een
moment met Jezus
waarin je Hem dankt voor
zijn Verlossing.
Vraag Hem Zijn verlossing
voor jou zichtbaar te maken,
door jou heen voor de
mensen om jou heen. Schrijf
op wat er in je opkomt.
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https://vimeo.
com/187409521

M
No longer slaves
Jonathan David en Melissa
Helser

L
2 Koningen 2: 1-14
Romeinen 8: 1-39
Kolossenzen 1: 15-23
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