
 

  

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  : Cees v.d. Heuvel 

     Zang o.l.v   : Frans de Vries 

 

Offergave: 

Deze week: 

- Gemeentewerk  

- Project Albir 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 179,27 

   Dank voor uw gaven ! 

Liederen: 

 

Opw.   27 Leid mij Heer 

Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn 

Opw. 581 Til mij op 

Opw. 233 Koning Jezus heerst 

Opw. 245 Hier in Uw heiligdom 

Opw. 257 Uw lieflijk aangezicht 

Opw. 463 Vader, daal nu met Uw Geest neer 

Opw. 639 Ik heb U lief 

Opw. 642  De rivier 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Jack Barkey 

- Zang o.l.v. Marcel van Genderen 

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Marcel van Genderen 

Zang o.l.v Jack Barkey 

 

BBQ a.s. dinsdag 27 juni 2017 

 

Ons jaarlijks BBQ uitje met de gemeente hebben we gepland op 

de 27 juni. Houd u die middag/avond vrij als u mee wilt doen. 

Vrienden/kennissen zijn van harte welkom. Kosten 5 euro p.p. 

Opgeven en betalen bij Rita van Genderen. 



 

 

Vervolg: Christus is meer dan de engelen.  

 

Maar het is van nog meer belang op de goddelijke kant te letten, 

en de volle overtuiging te hebben dat het werkelijk Gods Woord 

is, dat God Zelf door de profeten gesproken heeft en dat Zijn 

Geest in het Woord leeft. 

Dit geloof dat het Gods Woord is, zal ons doen erkennen dat er 

een goddelijke diepte van betekenis in is, die ons verstand niet 

vatten kan. 

Wij zullen in de loop van de brief meer dan eens een plaats  

tegenkomen, waarin een zin en mening wordt aangewezen, die 

wij er nooit in zouden hebben gezocht. 

De heerlijke uitleg van Psalm 8 en de mensheid van Jezus, die 

wordt gegeven in hoofdstuk 2; van Psalm 95 en de rust Gods in 

hoofdstuk 3; van Psalm 110 en het priesterschap van Melchizédek 

in hoofdstuk 7, zullen u daarvan bewijs geven. 

Dezelfde Heilige Geest door wie de schrijvers uit het Oude 

Testament werden gedreven, heeft de schrijver van deze 

zendbrief (aan de Hebreeën) geleerd de goddelijke inhoud te 

begrijpen en uit te leggen. 

En dit brengt ons tot de belangrijkste les van deze overdenking; 

als wij de heerlijkheid van de Zoon Gods willen leren kennen, 

moeten wij ons door de Heilige Geest laten leren. 

De Heilige Geest heeft de kennis in het Oude Testament als een 

verborgenheid neergelegd, en in het Nieuwe Testament als een 

openbaring aan het licht gebracht. 

Zijn licht alleen kan in onze harten de openbaring als een 

goddelijk licht laten schijnen. 

Lees 2 Cor. 4:6 met aandacht en zie daar hoe het God is, die in 

de harten schijnt, om ons te verlichten met de kennis der 

heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 

Geliefden! Het is niet meer door de engelen, maar door de Zoon, 

die uit de diepte van Gods hart tot u komt, dat God tot u spreekt. 

Neem Gods Woord, als de openbaring door de Heilige Geest, van 

hetgeen de Zoon voor u en in u wil zijn. 

‘Het Woord van Christus wone rijkelijk in u’. 

Vergeet niet dat door de Heilige Geest aan u en in u levend 

gemaakt moet worden. 

Vergeet niet dat Christus Zelf het Woord is, het levend en eeuwig 

blijvend Woord van God  -  en Hij is met het verstand niet te 

doorgronden.  

Buig uw hart in diepe en tedere ootmoed. 

Zet uw hart in verlangen en geloof wijd open voor de Zoon die 

daarin wil wonen. 
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Dan zult u langzamerhand gewaar worden, dat die God, die ons 

het Woord heeft gegeven, de uiterlijke vorm van Zijn gedachten 

nu in ons spreekt door Zijn Zoon, het levend Woord, als de 

werkelijke mededeling van Zijn leven en Zijn liefde.  

 

Het vervolg komt in weekbulletin 2017-26     

   Bron: Andrew Murray  

 

Gods goede timing. 

 

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen 

die dag en nacht tot Hem roepen? 

Of laat Hij hen wachten? 

   Lucas 18:7 

 

Waarom wacht God tot het geld op is? 

Waarom wacht Hij tot de ziekte voortduurt? 

Waarom kiest Hij er voor om te wachten tot de andere kant van 

het graf voor Hij de gebeden om genezing verhoort? 

 

Ik weet het niet. 

Ik weet alleen dat Zijn timing altijd goed is. 

Ik kan alleen zeggen dat Hij zal doen wat het beste is. 

 

Hij spreekt, ook al hoort u niets. 

Hij werkt, ook al ziet u niets. 

God kent geen toeval . 

Iedere gebeurtenis is bedoeld om ons dichter bij Hem te brengen. 

 

                                                         A Gentle Thunder. 

Bron: Leven uit genade.  
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