
 

  

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.



 

Eredienst   Pinksterfeest 

 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord en H Avondmaal:Marcel van Genderen 

     Zang o.l.v             :Sylvia Aal 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

- Zending 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 83,58 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

 

Opw. 316 Bij uw rivier wil ik komen , o Heer 

Opw. 445 Bron van levend water 

Glk.    8 Regenval met grote kracht 

SP   27 En momentos asi 

Opw. 308 O, laat Gods Zoon je thans omhullen 

Opw. 211 O. die zaal’ge vreugd 

Glk.  77 Volheid des Geestes 

Opw. 343 Heilige Geest van God 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10, vanaf 10 u koffie . 

- Bijbelstudie/Bidstond Cees v.d. Heuvel 

- Zang o.l.v. Frans de Vries 

 

Vrijdag om 16u45 Ciudad Patricia, zingen met de bewoners  

 

Volgende week zondag 

Om 11.00 in Ciudad Patricia  - Frans/Marcel 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Jan Visser 

Zang o.l.v Alie v.d. Heuvel 

 

Nacht van Gebed :   16 op 17 juni ,U bent er toch ook bij 

om geestelijk te strijden voor onze mede gelovigen! 



 

 

Johan ter Maat: Na petscan alles OK en schoon, kans dat 

ziekte terugkomt nagenoeg nihil ! Prijst God ! 
groeten aan Gemeente 
Johan en Wil ter Maat 

Pinksteren 
 
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest over 

de aarde.  Met deze uitstorting wordt ook het begin van 

de Christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als 

de eerste Christelijke opwekking worden gezien. 

De H.Geest , ook wel de Trooster genoemd  werd door  de Here 

Jezus al aangekondigd , dat Hij spoedig na Jezus hemelvaart zou 

komen. Vorige week hebben we op Hemelvaartsdag Jezus 

hemelvaart gevierd en nu 10 dagen daarna vieren we het 

Pinksterfeest.  

(Lees Handelingen hoofdstuk 2 ) 
Vervolg: Het tweeërlei spreken van God.  

Dit is de ware godsdienst, de ware zaligheid. 

Er is een lagere trap, waar wij blijven staan bij de middelen, het 

Woord en zelfs bij de Menselijke Jezus als de Hoogste der 

profeten, niet wetend wat het wil zeggen dat de Zoon de Vader 

door de Heilige Geest innerlijk aan ons openbaart. 

Dat alles is slechts de weg, de voorbereiding tot het hogere. 

Op deze lagere trap mogen wij niet blijven. 

God wil het niet, Jezus is gegeven om het anders te maken. 

O christen! Waak op uit het kinderlijke leven van zwakheid en 

onvastheid, en zet uw hart op de Zoon, door wie God tot u 

spreken wil. 

Kniel neer, en wees stil, en wacht op God opdat Hij in Zijn Zoon 

met u zal spreken; opdat u Zijn oneindige liefde zal ontdekken; 

opdat Hij werkelijk een goddelijke gemeenschap met u zal 

hebben. 

 

Aan de Hebreeën zien wij deze drie dingen.  

1.Iemand kan een christen zijn, maar weinig kennis van Christus 

hebben. 

Die onvoldoende kennis van Jezus is zowel de oorzaak als het 

gevolg van geestelijke zwakheid. 

De genezing van de kwalen van de ziel en een leven van hemelse 

vreugde en kracht, is te vinden in de volle kennis van Jezus. 

2.Christus is Profeet, Priester en Koning. 

Alle drie ambten worden in de eerste verzen genoemd. 

1)God heeft door Hem gesproken – 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(geloofsgemeenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwekking_(christendom)
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2)de reiniging van onze zonden –  

3)gezeten aan de rechterhand Gods. 

De reden waarom zoveel christenen niet meer zegen en kracht 

ontvangen door het geloof in Jezus als Priester, is dat zij op eigen 

kracht proberen dat werk te begrijpen. 

Wilt u werkelijk van de heerlijkheid van Jezus in Zijn werk als 

Priester en Koning genieten? 

Stel u dan van het begin af onder Hem als Profeet. 

Geloof aan Zijn onderwijs door de Geest. 

Onderwerp u volkomen aan Zijn leiding. 

Wacht ootmoedig op God om door Hem tot u te spreken.  

3.Door de Zoon wil God met u spreken.       

O Heere Jezus, bereid mij daarvoor en breng mij tot God.   

Bron: Andrew Murray  

Gemaakt voor de hemel. 

Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. 

 Johannes 18:36 

Bedroefdheid op aarde veroorzaakt een honger naar de hemel. 

God houdt onze aandacht door ons te begenadigen met een diepe 

ontevredenheid. 

De enige tragedie is dan nog om voortijdig tevreden te zijn. 

Om genoegen te nemen met de aarde. Om tevreden te zijn in een 

vreemd land… We zijn hier niet gelukkig omdat we hier niet thuis 

zijn. We zijn hier niet gelukkig omdat we niet worden 

verondersteld hier gelukkig te zijn. We zijn ‘als vreemdelingen die 

ver van huis zijn’(1 Petrus 2:11). En je zult op aarde nooit 

volmaakt gelukkig zijn, simpelweg omdat je niet voor de aarde 

gemaakt bent. O, u zult wel vreugdevolle momenten hebben. 

U vangt glimpen van licht op. U zult momenten of misschien wel 

dagen van vrede kennen. Maar deze zijn niet te vergelijken met 

het geluk dat voor ons ligt.   

                                               When God whispers your  name. 

mailto:fransde_vries@hotmail.com


 

 

Bron: Leven uit genade.  


