
 

  
PINKSTER GEMEENTE 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: 
Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u 
na lange tijd terugkomt, dan heten we u van harte welkom in 
deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis! 
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.



 

Eredienst (Om 15u in Av. Severo Ochoa 10) 
Het Woord: Ds. H.G. Koekkoek 
Zang o.l.v.: Hendrik Vromant 
 
Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk (zwarte zak) 
- Project Albir (bruine zak) 

Vorige week: 
- Gemeentewerk € 231,66 

Dank voor uw gaven! 
 
Liederen: 
Opw 25 Laat ons met elkander 
Opw 242 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer 

Opw 618 Jezus, hoop van de volken 
Opw 498 Er is een stad, met gouden straten 
Opw 387 Groot en machtig is Hij 
Opw 155 Hij is de Almachtige -> U bent de Almachtige! 
Opw 717 Stil, mijn ziel wees stil 
Opw 542 God van trouw, U verandert nooit 
Opw 150 Ik hou van U 
Opw 139 In moments like these 
 
Activiteiten deze week 
Woensdag om 10u30: 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Cees van den Heuvel 
- Zang o.l.v. Alie van den Heuvel 

Mogelijk wordt de Bijbelstudie over de Doop in de Heilige Geest 

afgerond door Albert den Dekker. Dit is nog afhankelijk van de 
omstandigheden van dat moment omdat zijn zus en zwager zijn 
overgekomen uit Noorwegen. 
Er is een papieren hand-out beschikbaar voor degene die geen 
emailadres hebben. Voor een digitale handout: gelieve uw 

emailadres op te geven bij Marcel van Genderen (zie colofoon). 
 
Vrijdag om 16u45: 

- Coro/samenzang met de bewoners van Ciudad Patricia 
 

Volgende week zondag 
Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Albert den Dekker 
Zang o.l.v.: Sylvia Aal 

 



 

 

“De aanraking die geneest” - vervolg 
 
Vernieuwing van denken. 
 
D.w.z. niemand, behalve Jezus. Hij voelde dat er kracht uit hem 
was weggestroomd (vers 30). Hij vroeg: “Wie heeft mij 
aangeraakt?” Een beetje sarcastisch zeiden zijn leerlingen:  
“U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie 
heeft mij aangeraakt?”  
 

Lucas vertelt ons dat Jezus toen zei: “Iemand heeft mij 
aangeraakt” (8:46). Het maakt niet uit wie het precies was, maar 
het was wel iemand met geloof. 
De genezen vrouw krijgt dan ook van Jezus te horen: “Uw geloof 
heeft u gered!” Geloof was ook alles wat zij nog had. Haar geld 

had zij uitgegeven aan allerlei artsen. 
Voor de discipelen moet het verbazingwekkend zijn geweest dat 
Jezus aandacht had voor één persoon te midden van zo’n 
menigte.   
 
Zou God je nog zien staan? 
 
Soms denk ik ook wel eens: “Zou de Heer mij nog zien staan te 
midden van al die miljarden mensen in deze wereld? Hoe kan Hij 
al die gebeden en vragen en gebeurtenissen nu bijhouden?” 
 
Het geweldige is dat God niet denkt in aantallen, maar in namen. 
Wij denken in aantallen. Hoeveel mensen komen er bij jullie in de 
kerk? Maar 50? Bij ons wel 1500! God ziet geen aantallen, maar 

mensen met namen. De bijbel zegt ook: “Hij roept zijn eigen 
schapen bij hun naam!” (Johannes 10:3). 
Het tragische is dat wij zondag op zondag in de gemeente kunnen 
zitten en Hem toch niet aanraken. We zingen over Hem, horen 
over Hem, we komen dichtbij, maar raken Hem niet aan. 

 
Hoe kun je Jezus dan aanraken vandaag? 
 
Je raakt Hem aan door je intense gebed. Vervolgens geloof je dat 
Hij gebeden verhoort en antwoord geeft. En verder accepteer je 

Zijn antwoord en doe je wat Hij tegen jou zegt.  
Blijf Jezus aanraken door je gelovig gebed en je toewijding. Hij 
ziet je staan te midden van al die mensen die deze wereld telt!   
 
Bron: Albert den Dekker. 
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Israël helpt gewonde vijanden en hun kinderen 
 
Deze maand zijn 18 dove Palestijnse kinderen aan hun oren 
geopereerd in het Hadassa Ein Kerem ziekenhuis.  
Zij kunnen nu horen. Zij wonen op de Westbank en in Gaza. Zij 
worden begeleid. Zij waren doof geboren. 
Een 2-jarige Afghaanse baby is geboren met een zwaar gebrek. 
Zijn vader is te arm om te helpen.  
Hij legt de toekomst van zijn kind in Gods handen. Enkele 
Faceboek-vrienden helpen hem en de baby wordt geopereerd 

door enkele Israëlische chirurgen. 
De baby is half dood bij aankomst op Ben Gurion airport. Het 
bleek een hartafwijking te zijn. 
In Israël wordt hij begeleid door SACH = "Save A Child's Heart".  
Dat is een liefdadigheidsgroep die alles betaald heeft.  

Tickets, operatie, visums. Sach werkt in 50 landen en heeft een 
budget van $ 3,5 miljoen.  
Tot nu toe werden 4000 kinderen gered, waarvan 50% uit Gaza 
en uit de Westbank. Anderen uit China, Irak, Syrië, Ethiopië, 
Tanzania.  
 
Bron: Israëlisch tijdschrift 
 
 
 
 
 

mailto:fransde_vries@hotmail.com

