
 

 
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 en Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
Zangdienst o.l.v.       : Frans de Vries 
 
Offergave   : Gemeentewerk (z.c.z) 
    
Offergave vorige week  : Gemeentewerk € 168,60    
                 Dank voor uw gaven 

             
Liederen: 
 
Opw.   40 Zoek eerst het Koninkrijk van God    
Opw. 259 Want Zijn Naam is verheven   

Opw. 288 Hef je hoofd omhoog       
Opw. 403 Kom en help ons oogsten      
Opw. 120 Want U o Heer 
Spa.     2 A Cristo coronad (Kroon Hem met gouden kroon) 
Hym.  26 Lift my hands tot the coming King     
Opw. 320 Ere zij aan God de Vader  
  
 
A Cristo coronád, divino Salvador:  
 
A Cristo coronád, divino Salvador  
Sentado en alta majestád es digno de loor  
Al Rey de gloria y paz loor es tributad  
Y bendecidle al Inmortal toda eternidad  

A Cristo coronád, Señor de nuestro amor  
Al Rey triunfante celebrad, glorioso Vencedor  
Potente Rey de paz, el triunfo consumó  
Y por su muerte de dolor su grande amor mostró  
A Cristo coronád, Señor de vida y luz  

Con alabanza proclamad los triunfos de la cruz  
A El solo adorad,  Señor de salvación  
Loor eterno tributad de todo corazón  
  
 

Aanstaande woensdag 08-02-2017 om 10.30: 
 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Cees v.d. Heuvel 
Zang o.l.v. Rita van Genderen 
 



 

Volgende week zondag 12-02-2017: 
 
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 
Zang o.l.v.    : Sylvia Aal  
 

Vervolg: “De Tempelreiniging”  
 
De handelaren op het tempelplein waren de volgende dag alweer 
terug op het tempelplein om hun waar te verkopen.  
In die Tempel was geen blijvende verandering.  

Wat hen betreft was het goed zo.  
En alles bleef zoals het was.  
Wat was het punt nou dat Jezus wilde maken ?  
Wat beweegt ons nu om ons leven te leven zoals wij dat nu doen; 
onze ambitie op een groter huis, bezittingen, kennis.  
Overigens wat ik op noemde, daar is niets mis mee.  
Maar als het ons hart gaat veroveren, dan begeven wij ons op 
glad ijs.  
Dan kunnen wij lelijk onderuit gaan.  
Vandaag kun je ‘nee’ zeggen tegen alleen maar denken aan 
jezelf, en ‘ja’ zeggen tegen Jezus voor degene die Jezus nog niet 
op die manier kennen.  
En voor degene die al wat langer onderweg zijn met God blijft 
Gal.5:22 van groot belang,  

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.  
Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus 
toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en 

begeerte aan het kruis geslagen.  
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting 
volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan 
de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen”  
 

Even terug naar de trein waar br. Frans de Vries het over had op 
nieuwjaarsdag.  
Een trein die op het punt staat te vertrekken.  
Wil je mee met deze trein of blijft je op het perron staan.  
En als je mee wilt, met welke trein ga je dan mee ?  



 

Met de trein waar alles “maatschappelijk verantwoord” is, of ga je 
met de trein mee die je op plaatsen gaat brengen waar je van te 
voren niets van weet maar waar je wel een vrede en zegen mag 
ontvangen omdat je God vertrouwt op Zijn Woord. Je kan ook 
beide treinen voorbij laten gaan. In dat geval adviseer ik je toch 
om een Tempelreiniging te ondergaan, want een………………………. 
Een Tempelreiniging is het beste wat je kan overkomen !!!!!!!!  
   
Bron: Martijn Piet / Albert den Dekker.  
 

Onze persoonlijke relaties: 
 
Onze onderwerping aan God en aan Zijn Woord zal vooral op het 
vlak van onze persoonlijke relaties getest worden.  
Jezus heeft hierover zeer nauwgezette regels gegeven. 

 
Over het vergeven van mensen zegt Hij in Mar. 11:25-26:  
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand 
mocht hebben, opdat de Vader in de hemelen uw overtredingen 
vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die  
in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.  
 
En aan het einde van Zijn gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde 
in Mat. 6:9-13, voegt Hij opnieuw alleen deze opmerking toe: 
 
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet 
vergeeft, zal uw Vader u overtredingen niet vergeven.  
 

Bron: Derek Prince 
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