
 

  

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 

 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord: Jack Barkey 

Zang o.l.v.: Frans de Vries 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 137,50 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

Opw.   71                 Jezus leeft in eeuwigheid 

Opw.  375                De Heer regeert 

Opw.  570                De tijd van Elia 
SP    7         Busca primero  

Opw.  498                Alleen door U 

Opw.  454                Eeuwige God 

Opw.  442                Prijst Hem, prijst Hem 

Opw.  407                O Heer mijn God 

Glk.      77                 Volheid des Geestes 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Frans de Vries 

- Zang o.l.v. Jack Barkey 

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

 Het Woord /H.Avondmaal : Frans de Vries 

 Zang o.l.v. Jack Barkey 

  

Wilt u iets delen of na de dienst gebed ga naar een van de 

oudsten ! 

 



 

 

Zending/Tiendenproject  

Van enkele vaste bezoekers van onze Gemeente hebben we 

suggesties ontvangen welke projecten ze graag ondersteuning 

zouden willen geven. 

Dit jaar zullen we de hier ondergenoemde projecten  600 EURO 

schenken :  

 

1) Project Slovenie. We supporten daar 2 zendelingen Andrej en 

Lydia Zelenjak in Kobarid. 

Deze zendelingen werken via zendelingenorganisatie ECM 

Nederland. 

 

2)Kindertehuis Brazilie. Dit is een Christelijk Kindertehuis , welke  

kinderen uit de sloppenwijken haalt en ze een menswaardig 

bestaan geven. Support loopt via St. Kindertehuis Brazilie in 

Alkmaar. 

 

3) De laatste 600 Euro zullen we  schenken aan het Kindertehuis 

in Changrai, Thailand  van mevr. Patty Culpepper een 

Amerikaanse zendelinge , die alleen een Kindertehuis  runt. 

Support  loopt via de SCFEM  Christian Far East Ministries in 

Vaassen 

 

De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën.  

 “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).  

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

van de Heilige Geest opgeschreven. 

    

De heerlijkheid van God in Zijn Zoon.  

 

1. GOD HEEFT GESPROKEN 

 

1.1 God, voortijds vele malen en op velerlei wijzen tot de vaderen 

gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon. (Heb. 1:1 STV)  

 

God! Wat een plechtig begin van de zendbrief; wij worden ineens 

geplaatst in de tegenwoordigheid van God. 

De plaats die deze naam als eerste woord inneemt, wijst ons op 

het doel van de brief. De mens is voor God geschapen. 

De zonde heeft de mens van God gescheiden. 

De mens heeft zijn God nodig en zoekt Hem. 
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De brief zal ons leren, hoe wij tot Hem kunnen naderen. 

God is voor de schrijver zijn Alfa en Omega, begin en einde. 

Laat hij, die niet alleen de zaligheid zoekt, maar naar God, de 

levende God verlangt, komen en horen. 

God heeft gesproken!  

De mens is geschapen voor de gemeenschap met God. 

De zonde heeft die gemeenschap afgesneden. 

De natuur spreekt wel van Gods werken, maar God Zelf 

openbaart zij niet. 

Het gehele mensdom, ook in zijn diepste verval, zoekt om iets 

van God te vinden.  

Maar niettegenstaande de noodkreten, was het alsof God geen 

antwoord gaf, totdat eindelijk het stilzwijgen verbroken werd. 

God heeft gesproken! 

Ter voorbereiding, op gebrekkige en onvolmaakte wijze, door de 

profeten. Maar nu, in de volheid der tijden, nu wordt de 

boodschap gehoord:  

God heeft gesproken door Zijn Zoon! 

God, het eeuwig, onbegrijpelijk, heerlijk Wezen, God heeft 

gesproken. Door Zijn Eigen Zoon! In menselijke taal! O, wie 

begrijpt wat het betekent: God heeft gesproken. ‘Hoort! gij 

hemelen! En neemt ter ore, gij aarde; want de Heere spreekt’ 

(Jes.1:2 STV). 

God heeft gesproken! Het spreken van de mens is de openbaring 

van zichzelf, de bekendmaking van de anders verborgen 

gedachten en gezindheden van zijn hart.  

Als God spreekt is het omdat Hij, de Hoogheerlijke, Zich bekend 

wil maken. 

Hij wil ons laten weten wie Hij is, hoe Hij tegenover ons gezind is, 

hoe wij tot Hem naderen kunnen. 

Wordt vervolgd in Weekbulletin 2017-19.    

      Bron: Andrew Murray  
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