
 

 
PINKSTERGEMEENTE BENIDORM 

“De Geest des Heren is op Mij, daarom…” 
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13) 

 
Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk! 
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Hartelijk welkom: 

 
Wanneer u vandaag voor het eerst in de gemeente bent of 
misschien na lange tijd terugkomt, dan willen we u van harte 
welkom heten in de Gemeente van de Heere Jezus. Voelt u zich 
thuis en we hopen, dat u een gezegende tijd met ons zult hebben. 



 

Eredienst: 
11.00         : Patricia 
Het Woord en Heilig Avondmaal : Frans de Vries /   

  Marcel van Genderen 
  
15.00         : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord    : Albert den Dekker 
Zangdienst o.l.v.       : Alie v.d. Heuvel 
 
Collecte  :Gemeentewerk (zwarte collectezak) 

      
Collecte vorige week :Gemeentewerk  € 69,30      
                 Zendingswerk  € 45,48 
 
Liederen: 

 
Opw. 554 Ik weet Hij heeft mij gered    
NLG.     3 Mijn schat ligt boven  
Opw. 377 Wat de toekomst brengen moge     
Opw. 599 Nog voor dat je bestond  
Opw. 392 Mijn Jezus ik houd van U        
Opw. 407 O Heer mijn God     
Opw. 579 Dank U voor Uw kostbare bloed  
Opw. 642 Al mijn zonden     
Opw. 338 U bent mij zo kostbaar  
Opw. 205 U bent wonderschoon 
Opw. 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam    
 
Aanstaande woensdag 11-01-2017 om 10.30: 

 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Marcel van Genderen 
Zang o.l.v. Frans de Vries 
 
Volgende week zondag 15-01-2017 om 15.00 : 

 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Jan Visser 
Zang o.l.v.    : Sylvia Aal  
 

Leden van één Lichaam.  
 
In Efeze 1:22-23 geeft Paulus een beeld van Gods volk hier op 
aarde. 
Hij zegt, de Gemeente, die Zijn (Christus) Lichaam is. 



 

In Korintiërs 12:27 werkt Paulus dit thema verder uit. 
Gij nu zijt het Lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.   
Hij gebruikt verschillende voorbeelden met betrekking tot het 
fysieke lichaam om te benadrukken dat we als christenen allemaal 
onderling van elkaar afhankelijk zijn en dat we elkaar allemaal 
nodig hebben.   
 
Het meest volledige en gezaghebbende beeld van de Kerk als 
Lichaam van Christus staat in het boek Efeziërs. 
Daarom is het zo veelbetekenend dat Paulus door deze hele brief 

heen in het meervoud over christenen spreekt. 
Hij zegt eigenlijk niets tegen of over individuele christenen. 
 
In Efeze 1:3-12 zegt Paulus bijvoorbeeld het volgende: God heeft 
ons gezegend; Hij heeft ons uitverkoren; Hij heeft ons tevoren 

ertoe bestemd; Hij heeft ons aangenomen, wij hebben de 
verlossing; ons heeft Hij het geheimenis van Zijn wil doen 
kennen; in Hem hebben wij het erfdeel ontvangen; wij zouden 
zijn tot lof Zijner heerlijkheid. 
 
Deze focus op het collectieve Lichaam van Christus komt het aller 
duidelijkst naar voren in Efeze 6:10-18, waar Paulus spreekt over 
onze geestelijke oorlogsvoering. 
In vers 12 staan alle trefwoorden in het meervoud – zowel de 
woorden die verwijzen naar Gods volk, als de woorden die 
betrekking hebben op de vijandelijke machten; wij worstelen 
tegen overheden – machten – geweldhebbers – boze geesten …… 
 
Zoals de geestelijke oorlog beschreven wordt, is het geen conflict 

tussen individuen, maar een reusachtige oorlog tussen legers die 
tegenover elkaar staan. 
Er is in die oorlog geen plaats voor ‘eenzame strijders’ die hun 
individuele doelen najagen. 
Voor overwinning is gestuurde en gezamenlijke actie nodig van 

Gods volk dat samenwerkt als leden van één lichaam. 
Dat vereist discipline en een bereidheid tot onderwerping aan 
Bijbelse autoriteit.  
 
Bron: Derek Prince 

                                           
Een hart zoals Hij: 
 
Wij zijn de klei, door U gevormd, wij zijn het werk van Uw 
handen.    Jesaja 64:8 



 

God wil dat we als Jezus zijn. 
Is dat geen goed nieuws?  
U zit niet vast aan de persoonlijkheid die u vandaag de dag hebt. 
U bent niet gedoemd tot nukkigheid. U bent kneedbaar.  
Zelfs als u iedere dag van uw leven zorgen hebt gemaakt, hoeft  
u de rest van uw leven geen zorgen meer te maken. 
Dus wat als u een geboren fanaticus bent? 
U hoeft niet te streven als fanaticus.  
Hoe komen we op het idee dat we niet kunnen veranderen? 
Vanwaar komen beweringen als: 

‘Het ligt in mijn natuur om me zorgen te maken’ of ‘ik zal altijd 
wel pessimistisch blijven’. 
Zo ben ik nu eenmaal’.  
Wie zegt dat?  
Maken we ook zulk soort opmerkingen over ons lichaam?  

Het ligt nu eenmaal in mijn natuur  om een gebroken been te 
hebben.  
Ik kan er niets aan doen.   
Natuurlijk niet.  
Als ons lichaam niet goed functioneert  zoeken wij hulp.  
Moeten we met ons hart dan niet hetzelfde doen?  
Moeten we geen hulp zoeken voor onze pessimistische houding?  
Kunnen we een behandeling krijgen voor onze egoïstische 
scheldkanonnades?  
Natuurlijk kan dat. 
Jezus kan ons hart veranderen. 
Hij wil dat we een hart hebben zoals Hij.   
         

    Just like Jesus 

Bron: Leven uit Genade. 
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