
KINGDOM CULTURE
BIJBELSCHOOL

Word in 7 donderdagavonden ondergedompeld in Gods Aanwezigheid en toegerust 
met Bijbels gefundeerd apostolisch en profetisch onderwijs.



Kingdom Culture Bijbelschool 
Advanced is een korte parttime 
Bijbelschool. De school is erop 
gericht om je geestelijk en 
praktisch toe te rusten om in het 
plan van God voor jouw leven te 
wandelen. We gaan er vanuit dat 
je een mate van basis kennis hebt 
vanuit het Woord van God. Je zult 

toegerust worden op verschillende 
gebieden die nodig zijn om met 
geloof, eer en effect te bouwen 
aan Gods Koninkrijk. De school 
opereert vanuit een profetische 
en apostolische bediening, 
waaruit ook de gastdocenten 
zijn uitgenodigd. Topics die langs 
zullen komen zijn onder andere: 

KRACHTIG
BIJBELS ONDERWIJS

Nieuwe Verbond

Stad op de Berg

Leven door de Geest

Profetie in gemeente

Cultuur van eer

Koninklijk Leiderschap

Leven van Invloed

Apostolische Mindset

Koninklijke Welvaart



ESTHER VORSTER-
MAN VAN OIJEN

Profetes Esther heeft 
een krachtige profetische 
bediening. 
Zowel naar leiders, 
kerken en vrouwen 
heeft ze een boodschap 
voor deze tijd. Vanuit 
haar profetische inzicht 
zal ze lesgeven en je 
aanmoedigen op te 
staan, je koninklijke 
identiteit te omarmen 
en te gaan doen 
waarvoor je werkelijk 
bestemd bent; regeren! 
Deze erfenis (legacy) en 
dit Koninklijke DNA wil 
ze ook doorgeven aan de 
nieuwe generatie, zodat 
die vrijmoedig het werk 
kunnen voortzetten op 
hun eigen unieke manier.

DOCENTEN

JARNO VAN DIJK 

Apostel Jarno is 
getrouwd met Liesbeth 
en ze hebben twee 
kinderen, Jeftha en 
Micha. Samen met zijn 
vrouw Liesbeth is hij 
oprichter van Kingdom 
Culture Ministries. Een 
apostolische bediening 
die in binnen- en 
buitenland kerken en 
organisaties versterkt 
door middel van 
spreekbeurten, trainingen 
en conferenties. Hun 
missie is de Kerk op te 
bouwen en toe te rusten. 
Om Haar te helpen 
opwekking te ervaren 
en door reformatie van 
binnenuit naar buiten de 
wereld te laten zien dat 
Jezus leeft! 
Tijdens zijn bediening 
ontvangen veel mensen 
profetisch bemoedigingen 
en gebeuren er tekenen 
en wonderen die het 
woord bevestigen.

ARNO VAN DER KNAAP

Pastor Arno staat 
bekend om zijn passie 
en zijn enthousiasme. 
Zijn verlangen is 
dat ieder mens mag 
ontdekken dat hij of zij 
“Gods Original design” 
is en dat zij hun door 
God gegevens droom 
gaan leven. Hij heeft 
met die reden ook 
een boek geschreven, 
getiteld “Van de droom 
naar de troon - overwin 
je dromendoders”. 
Naast voorganger is 
hij ook veelgevraagd 
spreker voor kerken 
en conferenties in 
binnen- en buitenland, 
de initiatiefnemer van 
campagnes in Congo.

ALEXANDER 
EMOGHENE

Pastor Alexander is 
geboren in Londen en 
opgegroeid in Nigeria. 
Hij is de oprichter en 
senior leider van Claypot 
Church International. 
Een groeiende kerk in 
Nederland. Hij heeft een 
mandaat van God om 
het ongecomprimeerde 
Woord van God te 
verkondigen en leiders 
op te richten die 
wandelen in integriteit 
en impact hebben in de 
toekomst om zo Gods 
Koninkrijk te vestigen op 
aarde. Zijn internationale 
bediening maakt 
genezingswonderen, 
bovennatuurlijke 
financiële wonderen en 
gebedsdoorbraken mee. 



Stichting Kingdom Culture Ministries

Tel: 06 22 14 56 06

Email:  info@kingdomculture.nl

WWW.KINGDOMCULTURE.NL

De bijbelschool is gratis, maar we verwachten wel een commitment bij aanmelding 
dat je ook daadwerkelijk alle 7 avonden aanwezig zult zijn m.u.v. plausibele redenen 
zoals ziekte. We vertrouwen erop dat dit zal worden gerespecteerd.

AANMELDING VIA

WWW.KINGDOMCULTURE.NL/BIJBELSCHOOL

INFORMATIE

Data: donderdag

24 februari

3, 10, 17, 24, 31 maart

7 april

Locatie: Galvanistraat 23, Nijkerk

Tijden:

19.15 uur inloop koffie en thee

19.45 uur start met aanbidding

22.00 uur einde

Kosten: Gratis, er zullen offers opgehaald 

worden zodat iedereen kan komen en kan 

geven naar vermogen. 


