
 

 
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    : Marcel van Genderen 
Zangdienst o.l.v.       : Frans de Vries 
 
Collecte : Gemeentewerk (zwarte collectezak) 
    
Collecte vorige week : Gemeentewerk € 95,81      

             
Liederen: 

Opw. 488 Heer, ik kom tot U    
Opw. 381 De zaligheid is van God        
Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen     
Opw.   51 Dit is Mijn gebod 
Opw. 127 Wij eren en aanbidden U 

Opw. 167 Samen in de naam van Jezus     
Opw. 249 Heer, wat een voorrecht  
Opw. 452 Kom, o Heil’ ge Geest van God    
Opw. 616 Houd me dicht bij U 
 
Geborgen in de hand van God: 
 
Ik voel de druk, van Zijn hand warm en teder 
Hij leidt mij op, de weg die ik moet gaan 
Maar ik vrees geen kwaad, want ik weet Hij is dichtbij mij 
Ik ben geborgen in de hand van God. 
 
Refrein: Al dreigen stormen mij, ik weet dat Hij, nooit Zijn 

kind verlaat. 

Want ik ben geborgen in de hand van God. 
Zijn liefde is met mij, niets kan mij ooit iets deren. 
Ik ben geborgen in de hand van God. 

 
Eens komt de dag dat Jezus mij zal roepen 

Hij zegt; mijn kind ’t is tijd kom nu tot Mij 
Maar ik vrees geen kwaad, want ik weet Hij is dichtbij mij 
Ik ben geborgen in de hand van God.  
 
Refrein: Al dreigen stormen mij, ik weet dat Hij ……. 

  
Aanstaande woensdag 01-02-2017 om 10.30: 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Albert den Dekker 
Zang o.l.v. Alie v.d. Heuvel 
Na de Bijbelstudie is een ‘hand out’ beschikbaar. 



 

Volgende week zondag 05-02-2017 om 15.00 : 
 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord en Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.    : Frans de Vries  
 
Vervolg: “De Tempelreiniging”  
 
En Zijn lichaam door zweepslagen op zijn rug en dikke spijkers 
door Zijn handen en voeten waren geslagen.  

Hier blijkt opnieuw de relatie tussen de twee tempels.  
 
Wanneer Jezus sterft, scheurt het voorhangsel in de tempel.  
God woonde voorheen wel te midden van zijn volk, maar buiten 
het gezicht, achter een gordijn. Voor eens en voor altijd zou dit 

veranderen tot op de dag van vandaag. 
Vijftig dagen later zou diezelfde tegenwoordigheid van God, die 
aanwezig was geweest in het Heilige der Heilige en de Tempel 
maakte tot een huis van Gebed, uitgestort worden op mensen 
zoals u en ik die gereinigd zijn door het bloed van Jezus.  
Het Lam dat voor ons werd geslacht. En schoongewassen door de 
waterdoop.  
‘Daar’ zegt God, ‘daar wil ik wonen met mijn heilige Geest’.   
Wat zegt het Woord in  1 Korinthiërs 6:19.   
‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet 
u niet dat u niet van uzelf bent?  
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam’   
 

Weet jij het? Ben jij je bewust dat de Heilige Geest in jou woont? 
Paulus vraagt zich af of de christen in Korinthiërs het wel weten of 
ze wel beseffen dat hun lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest. Waarom twijfelt Paulus er aan of dit besef er wel is?  
Omdat het uit hun gedrag niet blijkt.  

Het is alsof God nog steeds achter een gordijn is op afstand van 
hun dagelijks leven. Uit de wijze waarop de Korinthiërs omgaan 
met seksualiteit, met drankgebruik, hoe ze omgaan met elkaar en 
vooral bezig zijn met zichzelf, maakt Paulus op dat ze er geen 
idee van hebben. God wilde wonen met zijn Geest in hen. En dus 

zegt Paulus: ‘Alles wat je doet, doe het voor de Heer’.  
 
Even terug naar de context van nu, in de wereld waar wij nu in 
leven!!!! Moet toch kunnen: Abortus, echtscheiding, samenwonen, 
euthanasie.  



 

Dat is toch maatschappelijk verantwoord !!!! Of toch niet ???? 
Het gaat er niet om of het maatschappelijk verantwoord is.  
Het gaat om de gesteldheid van ons hart en of wij gehoorzaam 
willen zijn aan het Woord van God.  
Dus niet wat de kerk (Religie) zegt maar wat het Woord van God 
zegt. 
Twee tempels ontmoeten elkaar de een is Jezus en de andere 
bent u, zegt de één tegen de ander, het lijkt bij jou wel een 
marktplaats. Waar is jouw vrede met God? jouw vreugde? jouw 
heiligheid? jouw ontzag? jouw aanbidding? Jouw gebed?  

Soms moeten we tot de conclusie komen, dat we een 
tempelreiniging nodig hebben.  
Nou Jezus is de specialist. Hij doet niets liever.  
En denk nou niet dat Jezus met zijn zweep achter jou aan komt. 
Hij is er niet op uit om jou te verdrijven, maar om je te bevrijden. 

Jezus kwam niet om te veroordelen maar om te redden.  
Dat is de opdracht van Zijn kerk Zijn gemeente, mensen tot Jezus 
leiden zodat Jezus ze kan bevrijden.  
Maar je moet wel willen.  
  
Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-06 
 
Bron: Martijn Piet / Albert den Dekker.  
 
15 maart 2017 verkiezingsdag: 
Als wij een Christelijk Nederland voorstaan, dan kunnen we daar 
mee helpen richting te geven, dat men zijn stem niet verloren laat 
en duidelijk op Christelijke partijen stemt. 
Als u zelf niet in Nederland bent, maak dan gebruik van de 

mogelijkheid van machtiging.  
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