
 

  

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             : Sylvia Aal 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 115,20 

- Project Albir     €   51,80  

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

Opw. 066 Komt prijs de Heer 

Opw. 050 ‘k wil U prijzen o, Heer 

Sp 004   Tal como soy 

Opw. 418 Als ik opzie naar Uw heiligheid  

Opw. 216 Staand’ op de beloften 

Opw. 181 Majesteit, groot is Zijn Majesteit 

Opw. 427 Maak mij rein voor U 

Opw. 488 Heer ,ik kom tot U 

Opw. 407 Hoe groot zijt Gij 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Jack Barkey 

- Zang o.l.v.  Carla van der Waal 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord en Heilig Avondmaal: Marcel van Genderen 

Zang o.l.v Sylvia Aal 

 

Frans en Els blijven nog even in Nederland i.v.m. verlenging 

rijbewijs. 

Marcel en Rita komen deze week terug uit Holland en vestigen 

zich definitief in Albir. 

Cees en Alie zijn komende maand weer in ons midden. 



 

 

 

Vervolg: Het tweeërlei spreken van God.  

 

Dit is de reden waarom zovele christenen niet vooruit komen in 

de genade, maar altijd zwak en gebrekkig blijven. 

Zij horen God spreken door de profeten, zij zijn altijd afhankelijk 

van predikanten en uiterlijke genademiddelen.  

Zij trachten door de overdenking van het Woord, gezindheden en 

gewaarwordingen in zich te wekken waarvan zij geloven dat deze 

goed en vroom zijn. 

Zij nemen de woorden van de Heere Jezus aan zoals die door de 

apostelen zijn medegedeeld, en komen toch niet verder dan 

degenen die Gods woorden van de profeten ontvangen. 

Zij hebben weinig besef van het bijzondere, het krachtdadige en 

het verborgene – Goddelijke van het spreken van God in de Zoon. 

De wezenlijke openbaring van God in de Zoon, de ware omgang 

met God door de rechtstreekse werking van de Heilige Geest 

kennen ze niet. 

In de brief aan de Hebreeën hebben wij de tegenstelling tussen 

de Testamenten, de twee manieren van omgang met God, de 

twee wijzen van godsdienst.  

Aan de ene kant toont Hij ons de zwakheid en de zonde in het 

leven van hen die de kracht en de heerlijkheid van het Nieuwe 

Testament niet kennen. 

Aan de andere kant de genezing van die zwakheid en zonde door 

de juiste kennis van Christus persoon, en van zijn werken in ons 

in de kracht van een onvergankelijk leven. 

Mijn broeder! Is uw geestelijk leven zwak, verlangt u naar kracht, 

vreugde en wasdom? 

Kom dan en luister naar hetgeen de Heere u hier wil leren. 

Kom en leer hoe u uit de zwakheid en dienstbaarheid van het 

Oude Testament, met zijn onvolkomen omgang met God, kunt 

komen tot een leven van wezenlijke gemeenschap met de levende 

God. 

Jezus, de Zoon van God, is zelf het levende Woord van God. 

Alle woorden van God zijn gegeven om ons Hem, het levende 

Woord, persoonlijk te doen kennen. 

Alleen hij die het levende Woord heeft ontvangen, heeft God 

waarlijk horen spreken. 

God heeft tot ons door Zijn Zoon gesproken; op de innigste, 

nauwste wijze wil Hij met ons in aanraking komen, wil Hij Zich 

aan ons bekend maken, wil Hij ons met Zich als God verbinden. 

Wij moeten niet alleen de Zoon kennen, ‘de genade van onze 

Heere Jezus’, maar door Hem ook de Vader, ‘de liefde Gods’.  
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We moeten ons door de Zoon tot de Vader laten brengen; wij 

moeten door de Zoon de Vader waarlijk horen spreken.     

  

Wordt vervolgd in Weekbulletin 2017-23.  

                 Bron: Andrew Murray  

Onze Hogepriester. 

 

Want de Hogepriester die wij hebben is er een die met onze 

zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk 

opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet 

vervallen is in zonde.   

 Hebreeën 4:15 

 

Het is alsof Hij weet dat we tot God zullen zeggen: 

God, voor U daar boven is het makkelijk. 

U weet niet hoe moeilijk het hier beneden is. 

‘Daarom spreekt Hij zo krachtig over Jezus’. 

 

Hij …….. zelf. Niet een engel. Niet een ambassadeur. 

Niet een afgezant, maar Jezus zelf. 

Volledig …. gedeeld. Niet gedeeltelijk. Niet bijna. 

Niet voor een groot deel. Volkomen!  

Jezus deelde er volkomen in.  

 

Al onze ervaring. Iedere wond. Elke pijn.  

Alle stress en alle spanning. Geen uitzonderingen. 

Geen plaatsvervangers. Waarom? 

Zodat Hij met onze zwakheden mee kon voelen. 

 

     He Still Moves Stones 

Bron: Leven uit genade. 
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