
 

  

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             :Hendrik Vromant 

 

Offergave: 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

- Project Albir 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 99,85 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

Opw. 371 Heer, U gaf aan mij Uw vreugdeolie 

Opw.   181 Majesteit, groot is Zijn Majesteit 

SP  001 Majestad , Su inmensa Majestad 

Opw. 475 Majesteit. Koning in eeuwigheid 

Opw. 465 Ik prijs U Heer. God van ’t heelal 

Opw. 500 Heer, ik prijs Uw naam 

Opw. 452 Kom o Heil’ge Geest van God 

Opw. 271 Want U bent machtig 

Opw. 004 Zijn naam is wonderbaar 

Opw.   056    Zijn naam is hoger 

 

Activiteiten deze week 

 

Donderdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10. 

Vanaf 10 uur is er koffie . 

- Bijbelstudie/Bidstond Jack Barkey 

Vrijdag om 16u45 Ciudad Patricia, zingen met de bewoners 

 

Volgende week zondag 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

 Het Woord: Jack Barkey 

 Zang o.l.v Frans de Vries 

Gebed gevraagd: 
Fokko Muller en zijn vrouw Maryanne zijn  bekenden van Marcel en 
Rita  uit de Gemeente in Apeldoorn en vragen gebed voor Fokko’s 
herstel. 



 

 

Rouwkaart ontvangen: 

Br. Jan Nijenhuis uit Emmen is op 76 jarige leeftijd op 15 mei 

2017 overleden ; een half jaar na  het overlijden van Zijn vrouw 

is Jan in alle rust  heengegaan. 

Jan en Riny Nijenhuis waren jaren terug  “ regelmatige ” 

bezoekers van onze Gemeente in Benidorm. 

Frans en Els voor een of twee weken naar Nederland 

Hendrik en Anne , naar Belgie  worden voor het eerst opa 

en oma ! 

Het tweeërlei spreken van God.  

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 Zijn Zoon. (Heb. 1:1 St. Vert.) 

Wij allen weten dat er twee Testamenten zijn, het Oude en het 

Nieuwe. 

Het onderscheid tussen deze beiden wordt ons hier geleerd. 

In beiden was het God die met de mens sprak, en de mens riep 

om met Hem om te gaan. 

Maar in het Oude Testament was alles meer uiterlijk en indirect. 

God sprak doormiddel van profeten. 

In het Nieuwe Testament spreekt Hij echter rechtstreeks door Zijn 

Zoon. 

De Zoon is één met de Vader; de Vader is in de Zoon. 

In het Nieuwe Testament is dus de openbaring van God directer, 

veel krachtiger en veel heerlijker dan in het Oude Testament. 

Dat de eeuwige God Zelf in Zijn Zoon met ons wil spreken, met 

ons wil omgaan – dit is het grote voorrecht van de christen onder 

het Nieuwe Testament. 

En waarom heeft God niet van het begin af door Zijn Zoon 

gesproken? 

Waarom moest er eerst het Oude Testament zijn? 

Waarom dus twee bedelingen?  

Waarom openbaarde Hij Zich op deze twee manieren en liet Hij 

Zich dienen op deze twee manieren? 

Omdat het voor de mens noodzakelijk was door het Oude 

Testament voor het Nieuwe Testament voorbereid te worden. 

Eerst moest het uiterlijke, vleselijke er zijn om hem te oefenen; 

om hem van zijn onmacht te overtuigen en verlangen in hem op 

te wekken; daarna pas kon het meer inwendige, het geestelijke 

komen.  

Deze twee wijzen van Gods openbaring gelden niet alleen voor de 

mensheid in haar geheel, maar voor ieder mens persoonlijk. 

Zelfs voor ons, die onder het Nieuwe Testament leven, is het waar 

dat God eerst indirect tot ons spreekt; later, wanneer wij in het 
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eerste en het mindere getrouw zijn, spreekt Hij directer en 

krachtiger tot ons.      

Wij komen tot een inniger, persoonlijker omgang met Hem. 

Wanneer christenen het onderscheid tussen de twee Testamenten 

niet goed begrijpen, dan blijven zij in het zwakke en gebrekkige 

van het Oude Testament. 

Zij zijn wel christenen, maar komen er toch niet toe de kracht van 

het Nieuwe Testament te kennen.Dit was het geval met de 

Hebreeën. 

Zij waren christenen onder het Nieuwe Testament, zonder echter 

de ware zegen en de hemelse levenskracht ervan te vatten en te 

genieten. 

En dit is in onze dagen met de meeste christenen nog steeds het 

geval.        Wordt vervolgd in Weekbulletin 2017-22.  

           Bron: Andrew Murray  

Mis Gods antwoord niet. 

Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?  Gen. 18:14 

De God van verrassingen blijft verbazen, God doet dat voor de 

gelovigen. Pas wanneer de baarmoeder te oud is geworden voor 

baby’s raakt Saraï zwanger. Pas wanneer de misstap eigenlijk te 

groot is om genade te ontvangen, wordt David vergeven. 

De les? Drie woorden. Geef niet op! 

Is de weg lang? Stop niet. 

Is de nacht donker? Houd niet op. 

God houd de wacht. 

Dat is een ding wat zeker is. 

De cheque is misschien al onderweg. 

De verontschuldiging is misschien al in de maak. 

Het contract ligt misschien al op het bureau.  

Geef niet op. Want als je dat doet, mis je misschien het antwoord 

op uw gebeden.     He Still Moves Stones 

Bron: Leven uit genade. 
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