
 

  

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 en H. Avondmaal:Frans deVries 

     Zang o.l.v             :Jack Barkey 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

- Zending 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk €  88,50 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

 

Opw. 165 Omdat we in U geloven 

Opw. 148 Gods volk wordt uitgeleid 

S.P 20 Como el ciervo 

Opw. 707 U bent mooier  

Opw. 534 Jezus , Gods heerlijkheid verschijnt 

Opw. 429 God wijst mij een weg 

Opw. 630 Op elk moment van mijn leven 

H.M.   65 God on the mountain  

Opw. 679 Hij is hier 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10. Vanaf 10.00 uur is  

    er koffie ! 

- Bijbelstudie/Bidstond Jack Barkey 

- Zang o.l.v. Frans de Vries 

Vrijdag  - om 16.45 Patricia,  Zingen met de bewoners 

 

Volgende week zondag 

Om 11u00 in Ciudad Patricia “ Dienst met H.Avondmaal “  met  

                       Frans en Jack                 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

 Het Woord: Jan Visser 

 Zang o.l.v. Sylvia Aal 

 



 

 

 

 

Bedankbrief van Kinderhuis Brazilie 

Wat een enorme verassing hebben jullie bereid voor ons 

kinderhuis “Lar da Infậncia”. De gift die we van jullie mochten 

ontvangen is echt ‘boven bidden en denken’. Heel Hartelijk 

bedankt dat jullie aan de kinderen van de Lar hebben gedacht en 

zo’n geweldige gift hebben gegeven. 

Kinderhuis Brazil Lar da Infậncia. 

 

Immens grote gebedsbijeenkomst in de open lucht in Zuid Afrika 

Een bekende Zuid Afrikaanse zendeling/evangelist Angus Buchan, 

had opgeroepen tot een landelijke gebedsbijeenkomst, met het 

oog op de huidige geestelijk en sociaal-politieke situatie in het 

land. Buchan opende de Bijbel en las over de biddende Heere 

Jezus in de Hof van Gethsemane, vlak voordat Hij werd 

gekruisigd. Ook las hij de woorden die Mozes sprak voordat de 

Heere een pad door de Schelfzee maakte, waardoor het volk werd 

gered. 

Vervolgens sprak de evangelist: ‘Ik bid dat Zuid Afrika weer een 

land zal worden dat het Woord van God letterlijk neemt zoals het 

is geschreven. We zeggen nee tegen immoraliteit. We zeggen nee 

tegen seks voor het huwelijk. We zeggen nee tegen pornografie 

en drugsverslaving in Jezus’ Naam.  

We zeggen nee tegen racisme in dit land. We zeggen nee tegen 

de moorden en verkrachtingen. We smeken U Heere, om Uw 

legermachten te sturen om stabiliteit in dit land te brengen. 

 

‘Heere we bidden U om herstel. Herstel van Families. Tussen 

vaders en moeders. Tussen kinderen en hun ouders in Jezus’ 

Naam. We bidden om respect voor ouderen. We bidden voor arme 

mensen, voor rijke mensen, voor iedereen. We zeggen dat er 

geen andere God is door Wie we gered kunnen worden dan alleen 

door Jezus Christus.  

We beloven U dat we vanaf vandaag op zullen staan voor de 

waarheid en het recht, wat het  ons ook kost. 

 

‘Ik bid voor een einde aan fraude, ik bid tegen hiv en aids. We 

willen het Woord van God weer gehoorzamen. Jonge mensen,  

slaap met niemand voordat je getrouwd bent met je eigen vrouw. 

We willen zonde bij de naam noemen. Het maakt me niet uit hoe 

mensen erover denken. Het enige waarin we geïnteresseerd zijn, 

is hoe U erover denkt, o God’.   

Bron: Overgenomen uit Dirk van Genderens brief     
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Vervolg: De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën.  

God heeft gesproken! Het spreken is het bewijs van verlangen 

naar gemeenschap. Het is het teken dat de spreker weet dat de 

aangesprokene hem verstaan kan en ontvankelijk is voor omgang 

met hem, en hem enigszins gelijk is. God heeft gesproken. 

Hij bewijst ons daarmee dat Hij ons roept tot omgang met 

Hemzelf. Hij wil de gedachten van Zijn hart in ons overbrengen. 

Ons hart moet gezindheid, de genegenheid van Zijn hart 

tegenover ons, door Zijn woorden ontvangen en genieten. 

God heeft gesproken! En dat door Zijn Zoon. Al het spreken 

daarvoor, door engelen en profeten, was gebrekkig en 

onvoldoende. De warme gloed van Gods liefdehart, de wezenlijke 

kracht van het leven Gods, de wezenlijke ondervinding van Gods 

nabijheid in Zijn woorden, kon door middel van schepselen niet 

worden overgedragen en meegedeeld. De Zoon moest komen, 

met het leven en de liefde van de Vader, als het Woord van de 

Vader tot ons. De Zoon moest komen, om ons in een persoonlijk 

levende Godheid en Zijn liefde te tonen, alle hindernissen uit de 

weg te ruimen, en dan in ons hart te wonen, zoals Hij in Gods 

hart woont, om ons daar ten volle te doen ondervinden wat het 

betekent dat God met ons spreekt. God heeft gesproken!  

De woorden van mensen hebben vaak kracht, en kunnen een 

machtige invloed uitoefenen. Maar de woorden Gods! Zij zijn 

scheppende daden; zij geven wat zij uitspreken.  

Als God door Zijn Zoon spreekt, geeft Hij Hem eerst aan ons en 

voor ons, dan met ons en in ons. 

Hij spreekt Zijn Zoon uit Zijn hart in ons hart. De Zoon, in Zijn 

menswording in Bethlehem, in Zijn leven van nederigheid, liefde 

en gehoorzaamheid, in Zijn lijden en sterven, in Zijn opstanding 

en heerlijkheid, in Geest en in Zijn inwoning in de harten: 

Wordt vervolgd in Weekbulletin 2017-20.    

      Bron: Andrew Murray  
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