
 

 
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: 
15.00         : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord    : Alie v.d. Heuvel 
Zangdienst o.l.v.       : Hendrik Vromant 
 
Collecte : Gemeentewerk (zwarte collectezak) 
     
Collecte vorige week : Gemeentewerk € 135,76      

          Project Albir  €   81,80   
Liederen: 

Opw. 298 Hosanna, hosanna    
Spa.   21 Hosanna en lo Alto  
Opw. 420 Geen andere Naam dan de Naam van Jezus        
Opw. 544 Meer dan rijkdom     
Opw. 494 Soms als ik Uw liefde voel 

Opw. 563 I have a light 
Opw. 333 Heer, U bent El Elohim     
Opw. 731 Jezus, ik hou van U 
Opw. 418 Als ik opzie naar Uw heiligheid 
Opw. 365 ‘k Aanbid U, Heer 
 
Hosanna, hosanna: 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo Alto    
Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo Alto  
Te alabamos Señor; con cantos de amor 
Te exaltamos Señor y Rey, hosanna en lo alto 
 
Gloria, Gloria, Gloria en lo alto 
Gloria, Gloria, Gloria en lo alto 

Te alabamos Señor; con cantos de amor 
Te exaltamos Señor y Rey, hosanna en lo alto 
  
Aanstaande woensdag 25-01-2017 om 10.30: 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Albert den Dekker 

Zang o.l.v. Frans de Vries 
 
Aanstaande vrijdag 27-01-2017 om 16.00: 
Coro / zang – Samenzang met de bewoners van Ciudad Patricia 
 

Volgende week zondag 29-01-2017 om 15.00 : 
 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.    : Frans de Vries  



 

Verrassingstocht op 23 februari: 
Er is een commissie gevormd voor  het organiseren van de 
komende bloesemtocht. "Verrasingstocht" is op 23-02-2016 . We 
gaan met een touringbus naar diverse verrassingen, terwijl  er  
onderweg genoten kan  worden van de mooie natuur (bloesems) 
langs de route. Aan het einde van de dag hebben we een 
gezamenlijk diner. U bent met uw vrienden/kennissen van harte 
welkom voor het  meemaken van deze dag uitgenodigd. We 
verzamelen ons  op het terrein van Cuidad Patrica om   9.30 
uur. Komt u met de auto,  hier kan worden geparkeerd, komt u 

met openbaar vervoer, Bus 11 stopt bij Patricia, B punt! Wij 
vertrekken met de bus om 09:45 uur en we sluiten de dag af om 
ongeveer 18:00 uur  met een 3 gangen keuzemenu met een 
drankje. Prijs per persoon € 20,00, Consumpties welke u neemt 
bij de stopplaatsen zijn voor eigen rekening. Opgeven bij Carla vd 

Waal, Groetjes  Nelleke, Carla en Sjaak 
(tel.  Sjaak  675362560, tel. Carla 653960065) 
 
Vervolg: “De Tempelreiniging”  
 
Even in de context van toen !!!!!!     
      
Op het eerste gezicht is het beeld over het Tempelplein niet 
ernstig. Het was gewoon doodnormaal. Het ging al tijden zo op 
deze manier. Bovendien vervulden de handelaren een belangrijke 
rol binnen het hele gebeuren. Veel mensen die naar de tempel 
gingen, kwamen van ver. Het lag dus voor de hand dat je het dier 
dat je wilde offeren ter plaatse kocht en niet de hele reis met je 
meezeulde. Bovendien, niet iedereen had een eigen veestapel. 

Een offerdier kopen ter plaatse was de enige optie en beslist niet 
verboden of raar.  
Ook de geldwisselaars deden gewoon hun werk. Er waren in die 
tijd allerlei munten in de omloop en ook de tempel had zijn eigen 
munteenheid. De tempelbelasting kon alleen in die munteenheid 

worden voldaan en dus waren er geldwisselaars en tot slot waren 
er de mensen die eigenlijk niets op het plein te zoeken hadden, 
maar het  
gebruikte om van de ene naar de andere kant van het plein te 
gaan. Het was de kortste route en deden daarmee verder geen 

vlieg kwaad. Hele normale dingen voor die tijd. “Maatschappelijk 
verantwoord” zouden wij zeggen. Of toch niet?  
Het probleem met de handelaren in offerdieren was hun harts 
gesteldheid. Zij zaten in de unieke positie om met hun werk God 
en mensen te dienen. Zij konden de offerdieren leveren die nodig 



 

waren voor de offers in de tempel als dienst aan God en mensen, 
maar zij dachten niet aan God, maar aan hun eigen portemonnee. 
Het was goede handel, Big business.  
Ik stel me voor dat er druk werd onderhandeld. Iedereen wilde 
zijn waar kwijt en dat voor de hoogst mogelijke prijs.  
Ik kom even terug op de duivenverkopers, m.n. op deze mensen 
was Jezus bijzonder boos. Waarom ? Omdat mensen met een 
kleine beurs dit offerdier konden kopen en daar vroegen deze 
verkopers nog steeds de hoogst mogelijke prijs voor. En datzelfde 
gold voor de geldwisselaars. De wisselkoersen waren hoog.  

Hier werd geld verdiend over de rug van... God. Met Hem werd 
geen rekening gehouden, maar wel met het eigenbelang. 
Ach……..God zal het wel niet erg vinden.  Dat is maatschappelijk 
toch verantwoord !!!!! Moet toch kunnen. !!!!!!  
Jezus maakt er korte metten mee. En zoals valt te verwachten bij 

de toenmalige Rabijnen, komt Jezus daar niet zomaar mee weg. 
Hij wordt stevig ondervraagd: ‘Wat bezielt Hem? Wie geeft Hem 
het recht om dit te doen? Bewijs maar eens dat je dit gedaan hebt 
namens God?’. ‘Goed’ zegt Jezus ‘Breek deze tempel af en in drie 
dagen zal ik hem weer opbouwen’. De Joodse leiders begrijpen er 
niets van. Ze zijn ook helemaal niet van plan om aan het voorstel 
van Jezus mee te werken en de tempel af te breken. En toch doen 
ze geestelijk precies wat Jezus voorstelt, wanneer ze enige tijd 
later roepen om de kruisiging van Jezus.  
Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-05 
Bron: Martijn Piet / Albert den Dekker.  
 

Uitnodiging:  
Mini expositie, 30 januari van 15.00 tot 17.00 aan de  
Gemelos 20, toren 2 21B Calle Ibiza 6. 
U bent van harte welkom, koffie staat klaar. Liefs Liz Venema. 
 
Samenkomsten  : Avd. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

Oudste & redactie : Frans de Vries, Tel 966 806 780, Mob 667 879 161 
Email   : fransde_vries@hotmail.com,  
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