
 

  

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 
- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 

Het Woord en H. Avondmaal : Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v    : Hendrik Vromant 
 

Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Zending  

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 127,50 
   Dank voor uw gaven ! 

Liederen: 
Opw. 273 Lofoffers brengen wij aan U  
Opw. 507 ’t Is goed om U te ontmoetten 
Opw. 349 Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog 
Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water  
Opw. 343 Heilige Geest van God 

Opw. 439 Machtig is de naam van de Heer 
Opw. 493 Jezus, wat een heerlijke naam 
Opw. 290 Hemelse Vader, hoor, wij eren U 
Opw. 237  Jezus, wij verhogen U 
 

Geen door de weekse diensten 
Tot ongeveer 1 oktober zullen we geen door de weekse dienst 
hebben in de kerk en in Patricia. 
Als de overwinteraars weer komen dan zullen we weer hiermee 
beginnen. U bent uiteraard vrij om  onze vrienden in Patricia een 
bezoekje te brengen. Dat zal zeer zeker op prijs worden gesteld. 
 
Volgende week zondag 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord : Jan Visser 
Zang o.l.v  : Frans de Vries  
 
Berichtje van broer Leen en zus Nelly 
Lieve broers en zusters, 
Bij mijn laatste operatie zijn er geen kwaadaardige cellen 

gevonden. Aan God alle eer! Maar aan u allen dank voor de 
gebeden en meeleven.  
De laatste tijd ervaar ik bijzonder, wat een genade het is om door 
God gekend te wezen. Met God is alles anders.  
Hartelijke groet, Leen en Nelly van der Sluis. 



 

 

God waakt over Zijn volk 
 
Geheime tunnelwapen 
 
Rabbijn Netnal Shriki uit Netivlot, een dorp dicht bij de grens met 

de Gazastrook, bezoekt zo nu en dan het grenshek met Gaza om 
te bidden tegen de tunnels die door Hamas worden gegraven om 
Israël te kunnen infiltreren. 
Volgens zijn studenten vielen recente berichten over ingestorte 
tunnels telkens samen met een moment waarop de rabbijn in het 
gebied was geweest. 
Zelfs de media van de Palestijnse Autoriteiten schreven over de 
biddende rabbijn. 
 
Bron: Christenenvoorisraël.nl/winkel   
 
Het Allerheiligste  
 
Jezus is God 

 
Hebreeën 1:7 (St. Vert.) 
En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, 
en Zijn dienaars een vlam des vuurs. 
8.Maar tot de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle 

eeuwigheid; de schepter Uws Koninkrijks is een rechte schepter. 
9.Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; 
daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde 
boven Uw medegenoten. 
 
Tot de Zoon zegt Hij – dat betekent dat God Zelf spreekt, waarbij 
Hij Jezus niet alleen Zoon, maar zelfs God noemt. 
Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. 
Jezus is niet alleen de Zoon van God, maar ook God Zelf. 
Hij is één met de Vader; als Zoon heeft Hij het eigenwezen en het 
eigen leven van de Vader. 
Jezus is God. Dit is voor velen een dorre leerstelling, een 
geloofsartikel om uit de Bijbel te bewijzen en vast te houden. 
Voor het ware geloof is het één van de diepste, kostbaarste 
waarheden voor het leven. 

Jezus is God: Hij is de Almachtige, bekwaam om goddelijk werk 
met goddelijke kracht voor u te doen.   
Jezus is God: In Hem kom ik in aanraking met het leven en de 
persoon van God. 
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Jezus is God: Op goddelijke, onbegrijpelijke wijze, maar 
krachtdadig en waarachtig werkt Hij in de ziel van de gelovige die 
dit van Hem als God verwacht.  
God is Koning. Als God is Jezus Koning, zittende op de troon 
Gods. 

De Vader zegt tot Hem: ‘Uw troon, o God, is in eeuwigheid’. 
Hij is een eeuwige Koning. Het eerste kenmerk van Zijn troon en 
Zijn heerschappij is, dat die eeuwig is.  
Later in deze  brief aan de Hebreeën zal de betekenis en de 
waarde van dat woord u duidelijk worden.  
Eeuwig is datgene wat elk ogenblik en altijd in zijn volle kracht 
Blijft; onvergankelijk, onwankelbaar. 
‘Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk’, omdat onze Koning 
God is, en Zijn troon in eeuwigheid. 
De heerschappij van de Heere Jezus in uw zielen is nu reeds 
eeuwig; in de kracht van het eeuwige, onvergankelijke leven. 
Jezus is Koning tot in eeuwigheid. 
Hij is ook een rechtvaardige Koning: Koning der gerechtigheid. 
Als ik aan de eeuwigheid van Zijn rijk denk, denk ik aan Zijn 

onweerstaanbare kracht.  
Als ik aan Zijn gerechtigheid denk, dan is het de oneindige 
volkomenheid en heiligheid van Hem en Zijn rijk, waarop ik let. 
Van zonde, van verkeerdheid, van gebrek is er niets; alles is 
goddelijk recht en gerechtigheid. 

‘Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat’, 
dan wijst dit mij op zijn aardse leven. 
Daar werd Hij als mens verzocht en op de proef gesteld of Hij het 
waard was en bekwaam zou zijn als de Koning der gerechtigheid 
recht te doen. 
Het vervolg komt in weekbulletin 2017-28   
 

    Bron: Andrew Murray  
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