
 

  
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: Albert den Dekker 
Zang o.l.v.: Hendrik Vromant 
 
Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 140,25 
- Project Albir € 102,38 

Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
Opw 30 Ik heb een loflied in mijn hart 
Opw 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 

Opw 602 Vrede van God  
Opw 337 Mijn hoop is op U Heer 
Opw 599 Nog voordat je bestond 
Opw 197 Heer, U bent wonderschoon 
Opw 232 Lof, eer, aanbidding, voor U, Heer Jezus 
Opw 356 Heer, ik wil U prijzen 
Opw 355 U, die mij geschapen hebt 
Opw 294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam 
 
 
Activiteiten deze week 
Woensdag om 10u30: 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Frans de Vries 
- Zang o.l.v. Albert den Dekker 

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

Het Woord: Frans de Vries 

Zang o.l.v.: Sylvia Aal 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Hoe een Joodse man het uitriep naar God en tot Jezus 
kwam 
 
Scott Schwartz groeide op in een liberaal Joods gezin. Hij merkte 
dat hij geen antwoorden op het leven had. Hij realiseerde zich dat 
hij terug moest naar de synagoge. Zo begon zijn zoektocht naar 
antwoorden die eindigde bij de Here Jezus. 
 
"Ik deed mijn Bijbel open en ik was aangenaam verrast om al 
lezend te ontdekken dat het Nieuwe Testament zo Joods was. Hoe 

Joods het Nieuwe Testament was. Hoe Joods Jezus was: uit het 
geslacht van David. Hij vierde Pesach, waarom viert een Rooms-
katholieke priester Pesach? Dat is mijn vraag! Heb jij een 
antwoord voor me? Ja: Hij is namelijk Joods. En terwijl ik het 
Nieuwe Testament bleef lezen en ontdekte hoe Joods Jezus was… 

nam ik een sprong in geloof. En ik zei 'Jezus, als U de doden kunt 
opwekken, als U de zieken kunt genezen en als U zonden kunt 
vergeven en mensen vrede met God kunt geven… en ze voor 
eeuwig een plek in de hemel biedt… dan wil ik dat hebben.' 
 
En ik hoorde dit vers 'De HEERE zegene u en behoede u! De 
HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De 
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’ 
Ik realiseerde me dat ik alleen maar vrede zou kunnen krijgen 
met mijn hemelse Vader, door mijn vertrouwen te stellen op Zijn 
Zoon, het volmaakte Lam van God dat de zonde van de wereld 
wegnam." 
 
Bron: CIP nieuws 

 
 
 
Leef door de Geest: 
 

Het nieuwe leven is door de Geest. Dit is de nieuwe grond waarop 
we staan en leven. Dit is een feit. Daarnaast ziet u in de Bijbel op 
verschillende plaatsen dat wij worden opgeroepen om te leven 
door de Geest. Dit zien we vooral in de context van de strijd 
tussen het vlees en de Geest (Rom. 8:13; Gal. 6:7-8).  

 
In Gal. 5:16 staat: “En ik zeg: Wandelt door de Geest en 
volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.” 
Het vlees en de Geest zijn geen vrienden. Zij zijn vijanden. 
Hetgeen de Heilige Geest in ons leven wil bewerken is zo 



 

Pinkster Gemeente Benidorm  

Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 
Website: www.pg-benidorm.nl      

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35 
Oudste & redactie: Frans de Vries, T 966 806 780, M 667 879 161 

Email: fransde_vries@hotmail.com 
Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C, 03502 Benidorm 

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257 
Email: jsbarkey@gmail.com  

Voorgangersechtpaar: Marcel & Rita van Genderen 
M 604 170 439, M +31/644 072 600 

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com 
Leden leidersteam: 

Milly de Groot, T 965 874 889 
Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894 

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com  
 

 

volkomen anders dan het vlees. Deze kunnen onmogelijk 
samengaan of samenwerken.  
Dit stelt ons voor een keus: Geest of vlees.  
Paulus laat er geen onduidelijkheid over bestaan welke keuze we 
moeten maken: “Wandelt door de Geest”. Hiermee roept hij de 
kracht en mogelijkheden in ons naar voren.  
Omdat wij het nieuwe leven leiden door de Geest roept hij ons op 
om te wandelen door de Geest.  
“Leef uit wat God in uw hart bewerkt” (Fil. 2:12-13) 
 

Het is een dagelijkse strijd tussen vlees en Geest. Besef dit goed. 
Laat ons heldhaftig en moedig, door de Geest, strijden tegen het 
vlees. Laat de moed niet zakken, ook niet wanneer het vlees de 
bovenhand lijkt te krijgen. Wat God bewerkt en wil bewerken door 
Zijn Geest in uw leven is van eeuwigheidswaarde en overtreft elk 

tijdelijk genot. 
Wees sterk en moedig en leef door de Geest, want Hij leeft in u!  
 
Bron: Gods Genade. 
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