
 

  
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: Frans de Vries 
Zang o.l.v.: Sylvia Aal 
 
Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk (zwarte zak) 
- Zending (bruine zak) 

Vorige week: 
- Gemeentewerk € 147,01 

Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
Opw  97 De vensters des hemels zijn open 
Opw 226 Ik wil zingen van mijn Heiland 

Opw 450 Laat Uw kracht zien 
Opw 554 Ik weet: Hij heeft mij gered (Mijn Verlosser leeft) 
Opw 227 O, Heilig Lam van God 
Opw 366 Kroon Hem met gouden kroon 
Opw 206 Dank U Jezus, dank U Jezus 
Opw 679 Hij is hier 
 
 
Activiteiten deze week 
Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Jack Barkey 
- Zang o.l.v. Frans de Vries 

Vrijdag om 16u45 in Ciudad Patricia 
- Samenzang met de bewoners van Ciudad Patricia 

 
 
Volgende week zondag 
Om 11u00 in Ciudad Patricia 

Het Woord, Zang en H.Avondmaal 

o.l.v. Frans de Vries en Jack Barkey 
Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Jan Visser 
Zang o.l.v.: Jack Barkey 

 

 
 
 
 
 



 

 

Rabbijn Portowicz: 
"Wij zijn prinsen en prinsessen van God" 

 
Het Joodse volk werd in de tijd van het Oude Testament 
onderdrukt onder de Amalekieten. Ook in deze tijd nemen 
groeperingen de rol van de Amalekieten op zich om ons weg te 
zetten” zegt David Portowicz.  
 
Amalekieten: vroeger en nu 
De rabbijn gaf onlangs in Nederland een aantal lezingen met de 

titel ‘De boodschap van Poerim voor de wereld van vandaag.’ 
Veel religieuze Joden zien een opmerkelijke parallel tussen de 
speech van Netanyahu voor het Congres vorig jaar en de moedige 
stap van koningin Esther om tot de koning te naderen. Netanyahu 
trotseerde president Obama zoals Esther voor koning Ahasveros 

dat deed om zijn volk te redden van de grote dreiging uit Iran. 
Van Haman, de Jodenhater in het Bijbelboek Esther wordt gezegd 
dat hij een afstammeling is van Agag, de koning van de 
Amalekieten. 
 
Volgens de Joodse traditie staat Amalek symbool voor de vijand 
van het Joodse volk in iedere generatie. “Het Joodse volk werd 
meer dan tweeduizend jaar geleden onderdrukt in Egypte. We 
werden door Farao als slaven behandeld. En dat terwijl de Joden 
geen bedreiging voor hen waren. In de vorige eeuw nam nazi-
Duitsland de rol van de Amalekieten op zich. En in het huidige 
tijdperk zien we radicale moslims op het toneel verschijnen. Ik 
denk dat dit te maken heeft met jaloezie. Veel Joden zijn 
succesvol geïntegreerd in westerse landen, in tegenstelling tot 

veel Arabische groepen. 
 
God heeft het Joodse volk een speciale taak gegeven: leven als 
het licht van de wereld. Mijn droom is dat Joden en Arabieren 
wereldwijd in vrede met elkaar kunnen samenleven. Totdat het 

zover is horen Joden thuis in Israël omdat het buiten onze 
landgrenzen de verkeerde kant op gaat. Kijk naar het 
toenemende antisemitisme. Toch blijf ik, ook namens Jaffa 
Instituut, streven naar verzoening. Ik weet niet of het in ons 
tijdperk mogelijk is. Eén ding is zeker: de Messias gaat komen om 

vrede te stichten. 
 
Bron: CIP nieuws 
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De kosten van Zijn geschenk 
 
“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als 
rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou 
brengen.” (1 Pet. 3:18) 
 
Christus kwam met één reden naar de aarde: om Zijn leven als 
een losprijs voor u, voor mij, voor een ieder van ons te geven. 
Hij offerde Zichzelf op om ons een tweede kans te geven. 
Hij zou er alles voor over hebben om dat voor elkaar te krijgen. 

En dat had Hij ook. 
Hij ging naar het kruis, waar de totale wanhoop van de mens in 
aanvaring kwam met Gods onbuigzame genade. 
En op dat moment, toen Gods geweldige geschenk compleet was, 
liet de liefdevolle Christus de wereld de kosten van Zijn geschenk 

zien. 
Hij die perfect was, gaf die perfecte staat van dienst aan ons en 
onze imperfecte staat van dienst werd aan Hem gegeven. 
Met als gevolg dat Gods heiligheid wordt geëerd en Zijn kinderen 
zijn vergeven. 
              The Applause of Heaven. 
 
Bron: Leven uit Genade.  
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