
 

  

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekbulletin 2017/17  
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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 

 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord: Br. Armand Jong Sang 

Zang o.l.v.: Sylvia Aal 

 

Offergave: 

Deze week:  

- Gemeentewerk (zwarte zak)  

Vorige week: 

 -Geen offergaven in verband met Pasen           -- 

   Vrijwillige bijdrage                                    € 45,88 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

 

Nlg.     4 Dat moet weten iedereen 

Opw.  65 Looft de Heer 

Opw. 371 Heer, U gaf aan mij 

Opw. 156 Ik wil zingen van mijn Heer 

Opw. 225 Verblijd u 

Opw. 448 Heer, ik kom tot U 

Jhd.  113 Ik weet, dat mijn Verlosser leeft 

Opw. 232 Lof eer aanbidding 

H.M.  Zittend aan de voet van Jezus 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Jack Barkey 

- Zang o.l.v. Frans de Vries 

Vanaf 10 uur is er koffie/thee 

Vrijdag  om 16.45 in Ciudad Patricia 

- Samenzang met de bewoners van Ciudad Patricia  

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

 Het Woord: Jack Barkey 

 Zang o.l.v.: Frans de Vries 

  

 

Noteer in uw agenda: Nacht van Gebed is op 16 /17 juni 



 

 

Verslag Kascommissie over het Financieel Jaarrapport 

2016 

 

In de Alg. ledenvergadering van 5 maart werden op basis van nog 

niet gecontroleerde boekhouding verslag gedaan van het 

financieel jaar 2016. 

Om praktische reden kon deze controle niet worden uitgevoerd.  

Inmiddels heeft de Kascommissie zijn werk gedaan, waarvoor het 

Bestuur ze hartelijk wil danken.   

Door de Kascommissie, bestaande uit br. Cees van de Waal en br. 

Sjaak van der Steen is verslag gedaan van de door hun 

uitgevoerde controle. 

Kort samen gevat keurt de Kascommissie de Jaarrekening 2016 

goed en verzoekt het Bestuur om de Penningmeester decharge te 

verlenen. 

Verslag van de Kascommissie is op verzoek verkrijgbaar bij het 

Bestuur. 

  

Vervolg: Eén van de zeven beloften van God voor Israël  

 

Voor deze brief geldt net als voor de hele Bijbel:  

“Heel het Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te 

onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in  

de rechtvaardigheid” (2 Tim. 3:16; vgl. 1 Thes. 2:13 en 

2 Pet. 3:10-16). 

Dus is ook de geweldige Brief aan de Romeinen onder de leiding 

van de Heilige Geest opgeschreven. 

Paulus vertrouwde dit belangrijke document van de Schrift aan de 

diacones Febe toe om hem naar de gelovigen te Rome te 

brengen. 

Paulus zelf bereikte Rome pas in het jaar 60, maar niet op de 

manier die hij had verwacht. 

Hij kwam er als “gevangene voor Jezus Christus” aan.  

Midden in de leerstellige Brief aan de Romeinen zijn de drie 

heilshistorische hoofdstukken 9-11 ingebed met als thematiek 

Israël en de Gemeente.  

Deze hoofdstukken geven ons de sleutel tot de oplossing van het 

conflict in het Midden-Oosten. 

Deze sleutel is voor Israël en de Gemeente van de grootst 

mogelijke betekenis. 

Het gaat om de rechtvaardiging van de geschiedenis van Israël, 

die God alleen uitvoert.   

We mogen dit niet over het hoofd zien, maar dienen ons erbij aan 

te sluiten! 
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Alleen maar fan van Israël zijn, al is het nog zo euforisch is niet 

voldoende. 

Israël dient op Gods wijze vanuit de heilige Schrift erkend en 

geliefd te worden!  

Daarom is het Woord van God voor ons maatstaf en richtlijn. 

Paulus is ernstig bekommerd om de geestelijke toestand van 

Israël: “Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn 

geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote 

bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor 

mijn hart. 

Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, 

ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees 

betreft”(Rom. 9:1-3). 

De apostel Paulus laat nadrukkelijk blijken dat hij bij zijn 

Israëlische landgenoten hoort.   

Het is ontroerend dat hij met zo veel innigheid en hartstocht in 

voorbede voor zijn mede-Joden instaat, die hij zijn broeders 

noemt en met wie hij zich verbonden weet. 

Hier worden we aan Mozes herinnerd, die in Exodus 32:32 

eveneens priesterlijk en met een voorbede voor zijn volk op de 

bres springt: “Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven!  

Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U 

geschreven hebt!” 

Het was echter niet Mozes die omwille van de zonde van het volk 

moest sterven, maar de Jood Jezus Christus, die Zich later Zelf op 

Golgotha als offer gaf. 

Laten we ter afsluiting eens kort nadenken over de vraag in 

hoeverre ons hart, ons leven erop gericht is dat andere mensen – 

niet de mensen in het verre Rome, maar in onze directe 

omgeving! – met Jezus in aanraking komen. 

 

        Bron: Nieuws uit Israël   
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