
 

  

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: 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

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.



 

Paasdienst 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord: Frans de Vries 

Zang o.l.v.: Jack Barkey 

Vorige week: 

- Gemeentewerk €  123,58 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

HM     64 Juicht , want Jezus Hij leeft 

NLG     7  Er is een God Die hoort 

Opw. 428 Genade zo oneindig groot 

Opw. 407 O, Heer mijn God 

Glk.    77       Volheid des Geestes 

Opw. 263 Er is een Verlosser 

Opw. 445 Bron van Levend Water 

Opw. 123 Groot is Uw trouw 

Opw. 213 U zij de Glorie 

 

  

Activiteiten deze week 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Br. Armand Jong Sang 

- Zang o.l.v. Frans de Vries 

Vanaf 10 uur is er koffie/thee. 

Volgende week zondag 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Br. Armand Jong Sang 

Zang o.l.v.:  Sylvia Aal 

 

 Wat God heeft gedaan 

 

Ook u bent door Zijn genade gered. Efeze 2:5 

 

Lees Paulus; beschrijving van wat God voor u heeft gedaan eens 

langzaam en aandachtig door: 

‘U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar 

God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij al onze 

zonden kwijtschold. 

Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden 

aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. 

Hij heeft Zich ontdaan van de machten en krachten. 



 

 

Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen 

getriomfeerd’ (2 Colossenzen 2:13-15).  

  

Beantwoord de volgende vragen terwijl u naar de woorden 

hierboven kijkt. 

 

Wie doet het werk? 

U of God? 

Wie is actief? 

U of God?  

Wie doet de redding? 

U of God? 

     He Still Moves Stones 

Bron: Leven uit Genade 

Eén van de zeven beloften van God voor Israël  

 

De Brief aan de Romeinen is één van de belangrijkste werken van 

de wereldliteratuur. 

Hij voert ons midden in Gods heils handelen en daarmee in de 

christelijke heilsleer in. 

De schrijver, apostel Paulus, geboren in Tarsus (Klein Azië), 

kwam waarschijnlijk in de zelfde tijd als Jezus ter wereld. 

Paulus. Met zijn Joodse naam Saulus, uit de stam van Benjamin, 

was een Romeins staatsburger. 

Hij genoot zijn opleiding thuis en in de synagoge bij rabbijnen; 

daarnaast studeerde hij bij de hoog in aanzien staande 

rechtsgeleerde en rabban Gamaliël (rabban is een hogere titel dan 

rabbi, een rabban is ook lid van het Sanhedrin). 

Uit deze tijd kennen we Paulus als een fanatiek vervolger van de 

Christenen, die echter door Christus vanuit de hemel wordt 

overwonnenen tot een “uitverkoren instrument” (Hand. 9:15) in 

Zijn dienst wordt geroepen. 

Paulus, de beroemde apostel der heidenen, was altijd in dialoog 

met Joden en heidenen. 

Zijn hoofdthema was altijd Jezus de Heer. 

Israël verwierp de Messias en probeerde zijn rechtvaardigheid 

voor God zelf te bewerkstelligen (Rom. 9 tot 11). 

De Joden verzetten zich tegen de boodschap van de verlossing 

door Jezus Christus; hun harten bleven hard en onboetvaardig. 

Maar Paulus moest erop blijven hameren dat er geen weg tot 

behoud buiten Jezus om is (Hand. 4:12). 

Wat was voor Paulus de reden om contact te leggen met Rome? 

Hij ging immers nooit lukraak op pad, maar plande zijn reizen 

altijd onder de leiding van de Heilige Geest. 
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Hij wilde de grote wereldstad Rome natuurlijk niet vanuit een 

toeristische belangstelling bezoeken, maar omdat hij wist dat daar 

een Joodse gemeente was en dat er Christenen uit de volken 

waren die hij niet kende en die nog geen apostolische belering 

hadden ontvangen. Wordt vervolgd in Weekbulletin-17 2017.   

Bron: Nieuws uit Israël  

 

WAT BETEKENT PASEN VOOR ONS ? 

-De dood is niet het einde 

De gebeurtenissen op Goede Vrijdag betekende niet het einde van 

Jezus. Hij bleef niet in de dood maar stond na drie dagen op uit 

de dood. Zo overwon Hij de dood. Dit is een gebeurtenis met een 

grote betekenis. De dood heeft namelijk niet meer het laatste 

woord. Het betekent dat de dood niet het einde is maar dat er 

leven na de dood is. Jezus heeft een weg geopend naar een leven 

na dit leven. 

 

-Opnieuw beginnen 

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en 

dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar jou en 

mij en er staat niets in de weg. Er kan veel mis gaan in ons leven 

maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. 

Ook ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel nieuw 

perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe 

toekomst. Voor ieder van ons ! 

 

Lieve brs en zrs van de  Pinkster Gemeente Benidorm  

Vanuit Ugchelen wensen wij u allen een vredevol en gezegende 

Paasdagen en zien uit naar een spoedig weerzien. 

Liefdevolle groeten, Marcel & Rita van Genderen.  
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