
 

 
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     : Cees ven den Heuvel 
Zang o.l.v.    : Rita van Genderen  
 
Offergave   : Gemeentewerk  
      
Offergave vorige week  : Gemeentewerk € 60,41  
       Project Albir      € 91,62 

  Dank voor uw gaven 
Liederen: 
 
Opw. 290 Hemelse Vader, hoor wij eren U    
Lied …….. Ik zing lofprijs voor Uw Naam    

Opw. 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen        
Opw. 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt      
Opw. 701 Hoor de roep van de Koning 
Opw. 246 Koning Jezus, prijst Koning Jezus 
Opw.  39 Heilig, heilig     
Opw. 686 Uw nabijheid vernieuwt en geneest 
Opw. 280 O, laat de Zoon van God omhullen u  
  
Aanstaande woensdag 01-03-2017 om 10.30: 
 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Albert den Dekker 
Zang o.l.v. Frans de Vries 
 
Volgende week zondag 05-03-2017: 

 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.    : Frans de Vries  
 

De aanraking die geneest: 
 
Bij het lezen van het Nieuwe Testament valt het steeds weer op 
hoe liefdevol en bewogen Jezus is met de lijdende mens.  
In het wonder dat beschreven wordt in Marcus 5:25-34 toont 

Jezus zelfs een vaderlijke liefde naar de bloedvloeiende vrouw die 
genezen is.  
Hij noemt haar zelfs “dochter” (helaas niet in de NBV).  
Het is de enige keer dat Jezus het woord “dochter” gebruikt  
(vers 34). 



 

Jezus doorziet het geloof van deze vrouw en noemt dit als 
kernpunt van haar genezing.  
Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt kan zowel met “heeft 
genezen” als met “heeft gered” of “behouden” worden vertaald. 
Behouden dan in de betekenis van: Van de dood.  
Gezien de aard van haar ziekte zijn beide vormen van toepassing. 
Laten we eens kijken naar dit verhaal vanaf het begin. 
Jezus was op weg naar het huis van Jaïrus om diens stervende 
dochtertje te genezen.  
Een grote menigte volgde Hem om dit wonder met eigen ogen te 

zien. 
Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaren aan bloedverlies 
leed (vers 25).  
Ze had haar hele vermogen uitgegeven voor een behandeling bij 
allerlei artsen zonder dat zij ergens baat bij had gehad. 

Integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 
We kennen de naam van deze vrouw niet.  
Het zou iedereen kunnen zijn.  
Pijn en verdriet kunnen bij alle mensen voorkomen. 
En dan staat er: “En zij had gehoord over Jezus!” 
Misschien had zij Hem nog nooit aan het werk gezien, maar zij 
had wel over Hem gehoord.  
 
Zij was al meer dan 12 jaar ziek en Jezus was pas een paar 
maanden bekend.  
Zij had niets over Hem kunnen lezen of iets gezien.  
Zij had alleen maar wat geruchten opgevangen over Jezus.  
Toch reageert zij op wat zij heeft gehoord! 
Hoe anders is de situatie vandaag. 

Sinds onze kinderjaren is de naam van Jezus bekend bij ons.  
Via radio en TV en allerlei kranten en tijdschriften wordt Zijn 
naam bekend gemaakt.  
Veel schrijvers hebben aandacht aan Hem besteed en de vele 
kerken herinneren ons overal aan de Zoon van God, Jezus. 

Ongetwijfeld kunnen ook in Spanje mensen zeggen: 
“Wij hebben van Jezus gehoord!” 
Het tragische is echter dat, ondanks het feit dat wij van Hem 
hebben gehoord, velen nooit op zoek zijn gegaan naar Jezus. 
 

Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-10  
  
 
 Bron: Albert den Dekker. 



 

Aankondiging Gemeente Jaarvergadering 05-03-2017: 
 
Op 5 maart zal er een Gemeente vergadering worden gehouden 
na afloop van de Eredienst. 
Er zal een korte presentatie worden gehouden over de activiteiten 
van het afgelopen jaar. 
Verder zal er inzicht worden gegeven in de financiën van 2016 en 
een voorstel gedaan worden voor de Begroting van 2017. 
Als bezoeker en betrokken zijnde bij de PG Benidorm bent u 
natuurlijk van harte welkom en is uw eventuele inbreng van harte 

welkom. 
We verwachten dat het geheel een half uur in beslag zal gaan 
nemen. 
 
Namens het Bestuur / oudstenteam PG Benidorm.  

 
Een complete restauratie: 
 
U zult zien …… hoe overweldigend groot de krachtige werking van 
Gods macht is voor ons die geloven. Efe. 1:18-19 
 
Laat Hem lang genoeg in een hart leven en dat hart zal  beginnen 
te veranderen. Muren van woede worden neergehaald en 
wankelende funderingen worden hersteld. 
 
Hij heeft grote ambities voor u, God heeft een complete 
restauratie voor ogen. Hij zal niet eerder ophouden dan wanneer 
Hij klaar is, Hij wil dat u net als Jezus wordt.   
       Just Like Jesus 

Bron: Leven uit Genade. 
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