
 

  

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.



 

Erediensten 

- 11u /Patricia: Het Woord en H.Avondmaal 

olv Frans de Vries en Jack Barkey 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord: Jan Visser 

Zang o.l.v.: Jack Barkey 

 

Offergave: 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 80,32 

- Zending € 41,50 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

HM 63  Ik wil mijn hart voor U bereiden 

Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 

Opw 222 Doorgrond mijn hart 

Spa 9  Abba Padre 

Opw 730 Jezus ik hou van U 

Opw 599 Nog voordat je bestond 

Opw 695 Verberg mij nu 

Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam 

Opw 392 Mijn Jezus ik hou van U 

 

  

Activiteiten deze week 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Frans de Vries 

- Zang o.l.v. Jack Barkey 

Vrijdag (“Goede Vrijdag”) om 19u00 in Av. Severo Ochoa 10 

- Avonddienst met H.Avondmaal (tot +- 20u30) 

 

 

Volgende week zondag = Pasen 

Om 06u00 in Av. Severo Ochoa 10 

We rijden samen naar de Kruisheuvel van Benidorm waar 

we - samen met de Engelse kerk – een korte zangdienst 

houden en bidden voor Benidorm. Onderwijl genieten we 

(om 06u37) van de zonsopgang vanuit ‘el levante’. 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Frans de Vries 

Zang o.l.v.: Jack Barkey 



 

 

Moeder van moordenaar wordt geraakt door 

vergevingsgezindheid en komt tot geloof 

 

Het gebeurde in het noorden van Vietnam, in Vinh City, in de 

provincie Nghe An. Dit gebied staat bekend om de grote 

weerstand tegen het Evangelie. 

Een man in die stad had zo’n haat tegen christenen, dat hij met 

zijn auto een dominee aanreed en zo doodde. 

De niet-christelijke familieleden van de kerkleden waren woedend 

en zeiden: ‘Als God een grote Gods is, waarom heeft Hij dit dan 

toegelaten?’ 

Toch gebruikte God dit drama, wat bedoeld was als kwaad, ten 

goede. De gemeenteleden vergaven de misdaad van de dader, 

waardoor zijn moeder zo geraakt werd dat ze tot geloof kwam in 

de Heere Jezus. 

Een maand na de dood van de predikant kwam de man die hem 

bewust had doodgereden, met zijn vrouw en zesjarige dochtertje 

naar de kerk. 

De gemeente vraagt gebed voor hen, dat ook zij tot geloof in de 

Heere Jezus zullen komen. 

 

Bron: Christian Aid Mission 

 

 

Judea is het thuisland van de Joden 

 

Deze week benadrukte de Israëlische premier Netanyahu de 

sterke band van de Joden met Judea en Samaria, het gebied ten 

westen van de Jordaan, dat de Palestijnen willen hebben. 

‘Joden worden Joden genoemd omdat ze afkomstig zijn uit Judea, 

ons voorouderlijke geboorteland. Maar de Palestijnen ontkennen 

de historische band met ons thuisland. Wij zijn geen buitenlandse 

kolonisten in Judea… Hier ligt onze oorsprong. Zij doden ons. Ze 

betalen salarissen aan families van moordenaars. De bron van het 

conflict is de permanente weigering van de Palestijnen om de 

Joodse staat te erkennen. Daarom hebben we geen vrede en dat 

moet veranderen.’ 

 

Bron: United with Israel 
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Gods wil… geschiede 

 

Uw Koninkrijk kome; 

 Uw wil geschiede 

  Gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

(Mattheüs 6:10) 

 

‘Uw wil geschiede’ bidden is het hart van God zoeken. 

Het woord ‘wil’ betekent ‘sterk verlangen’.  

Dus wat is Zijn hart? 

Zijn passie? 

Hij wil dat u het weet. 

Zal God voor ons verborgen houden wat Hij gaat doen? 

Blijkbaar niet, want Hij heeft er alles voor over gehad om Zijn wil 

aan ons te openbaren. 

Had Hij meer kunnen doen dan Zijn Zoon sturen om ons te 

leiden? 

Had Hij meer kunnen doen dan Zijn Woord geven om ons te 

onderwijzen? 

Had Hij meer kunnen doen dan het organiseren van 

gebeurtenissen om ons te doen ontwaken? 

Had Hij meer kunnen doen dan Zijn Heilige Geest geven om ons 

advies te geven?  

God is geen God van verwarring en als Hij oprechte zoekers met 

een verward hart ziet, kunt u er zeker van zijn dat Hij Zijn 

uiterste best zal doen om hen Zijn wil te laten zien. 

 

      The Great House of God  

Bron: Leven uit Genade 
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