
 

  

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 

 

- 11u/Ciudad Patricia : Frans de Vries  

  Marcel van Genderen  

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord  : Jan Visser 

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

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 105,20 

- Zending € 75,74  

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

 

Opw. 212 Ziet de dag is daar 

Opw. 576 Immanuël 

Opw. 394 Genade en vrede 

NLG.     3 Mijn schat ligt boven 

Opw. 217 O, welk een wond’re Verlosser 

Opw. 770 Ik zal er zijn 

Opw. 679 Hij is hier 

Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil 

Opw. 707  Met diep ontzag 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Marcel van Genderen 

- Zang o.l.v. Rita van Genderen 

Vrijdag van 22u00 tot 02u00  

     - Nacht van gebed o.l.v. Jack Barkey  

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Cees v.d. Heuvel 

Zang o.l.v Frans de Vries 



 

 

Nacht van gebed  a.s. vrijdag van 10 tot 2 uur! 

Juist in deze tijd lijkt het erop, dat Christenvervolging toeneemt. 

Eén nacht bidden voor de vervolgde kerk. Dat is de Nacht van 

Gebed. 

Ieder jaar is er op honderden locaties in Nederland en België een 

Nacht van Gebed. En ook in Spanje organiseren we een Nacht van 

Gebed. 

In Benidorm bidden we niet de hele nacht, maar doen we mee 

van  22.00 uur tot 02.00 uur. Na een korte Bijbelse overdenking 

en het zingen van enkele liederen  gaan we gezamenlijk gericht 

bidden. Hier  bedoelen we  mee dat  we eerst gaan kijken naar 

een video welke over het gebedsonderwerp gaat, waar na we 

gaan bidden voor de betreffende vervolgde Christenen. 

Van  Open Doors hebben we filmmateriaal , als ook documentatie 

ontvangen voor deze avond. We zullen tijdens de avond ook een 

financieel offer vragen voor de vervolgde broeders en zusters in 

de vervolgde gebieden. 

 

Christus is meer dan de engelen.  

 

Jezus Naam boven die van de engelen. 

De heerlijkheid van het christendom, de oneindige superioriteit 

van het Nieuwe boven het Oude Testament, bestaat hierin, dat 

God tot ons door Zijn Zoon gesproken heeft. 

Onze gehele brief (de brief aan de Hebreeën) is een uiteenzetting 

van de heerlijkheid van de Zoon; hoe beter wij die begrijpen en 

hoe meer wij er van doordrongen worden, des te beter zullen wij 

ook het heerlijke leven vatten dat ons door God is bereid. 

De Heere Jezus in Zijn heerlijkheid te kennen is absoluut 

noodzakelijk voor het christelijk leven. 

Als men iets wil leren kennen, helpt het altijd veel het te bezien in 

tegenstelling tot het mindere. 

Onze brief leert ons de heerlijkheid van het Nieuwe Testament 

kennen door het tegenover het Oude te stellen. 

En vooral door degenen die de middelaars en dienaars van de 

twee bedieningen waren tegenover elkaar te stellen. 

Hij toont ons de meerdere voortreffelijkheid van Christus aan over 

de engelen, over Mozes, over Jozua en over Aäron. 

 

Ten eerste over de engelen. 

Stefanus spreekt tot de Joden (Hand. 7:38, 53): ‘Gij die de wet 

ontvangen hebt op beschikking van engelen’. 

Van de wet wordt gezegd door Paulus (Gal.3:19): ‘Zij is op last 

van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven’. 
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En onze brief zegt in Heb. 2:2): ‘Indien het woord, door 

bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken’. 

Het omgaan van God met de vaderen was door engelen, zonder 

blijvende gemeenschap of inwoning. 

Als schepselen konden de engelen het eigen leven van de Godheid 

niet tot de mens brengen; zij konden evenmin tot het leven van 

de mens doordringen; beide zou de Zoon doen. 

Deze voortreffelijkheid van de Zoon boven de engelen gaat de 

schrijver nu bewijzen in het overige van dit hoofdstuk, uit het 

Oude Testament. 

Wij moeten die teksten echter niet alleen aannemen als 

bewijsplaatsen van een zekere leerstuk, maar als een Goddelijke 

openbaring van de heerlijkheid van de Heere Jezus. 

Bij het begin van de brief wil hij ons doen voelen, hoe in het Oude 

Testament reeds de heerlijkheid van de Zoon de grote 

hoofdgedachte was van het hart Gods in zijn openbaring aan de 

mens. 

Er is nog iets waarop wij moeten letten, namelijk de wijze waarop 

de teksten uit het Oude Testament worden aangehaald. 

Als de Heere Jezus of Paulus aanhalingen doen, dan zeggen zij: 

Mozes zegt, of David zegt, of de profeten zeggen. Maar in deze 

zendbrief legt de aanhaling altijd in de mond van God Zelf. 

In het vervolg van de zendbrief wordt meer dan eens gezegd: 

’De Heilige Geest zegt’, of ‘beduidt’, of ‘getuigt’. 

De Schrift heeft twee kanten, een menselijke en een Goddelijke. 

Het is goed, aandachtig op de menselijke kant te letten en u op 

de hoogte te stellen van schrijven, van tijd en van voorstelling.  

Van groter belang is; op de Goddelijke kant te letten .................. 

 

Het vervolg komt in weekbulletin 2017-25     

   Bron: Andrew Murray  
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