
 

  

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    : Frans de Vries 
     Zang o.l.v    : Rita van Genderen 

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Project Albir 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 91,60 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
----.     -- Ik zing lofprijs voor Uw Naam, o Heer  

----.     -- Canta al Senor 
Opw. 461 Mijn Jezus, mijn Redder 
Opw. 493 Jezus wat een heerlijke Naam 
T.      151 Everlasting God 
Opw. 702 Er is kracht op wie hopen op de Heer 

Opw. 679 Hij is hier, Hij is bij ons 
 
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 : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v  : Frans de Fries  
 
Stella 

Sinds vorige week zondag is onze zus Stella opgenomen in het 
ziekenhuis in Villajoyosa met een ernstige longaandoening.  
Alerte broeders en zusters gingen haar na de dienst vorige week 
bezoeken en troffen haar zeer ziek aan . Snel werd besloten om 
onze zus naar het ziekenhuis over te brengen en daar werd op de 



 

 

Intensive Care een zeer ernstige longinfectie vastgesteld. Drie 
dagen lang  was haar toestand zeer spannend ;  met speciale 
bewakings- en behandelapparatuur  werd haar toestand gemonitored .  
De bezoekende brs en zrs troffen haar altijd slapend aan en het 
dienstdoend personeel  kon niet veel over haar vertellen , dan dat 
er weinig is veranderd. Veel gebed zowel in Spanje als in 
Nederland was er rondom haar en het grote wonder gebeurde 
donderdag , toen brs. en zrs. haar opzochten, dat ze zittend naast 
haar bed werd aangetroffen. Prijst  de Heer. De crisis was voorbij. 
We hebben onmiddellijk God gedankt en gebeden om verder 
herstel van onze zus. God is goed.  
 
Vervolg: Het Allerheiligste  
En deze is de Zoon door wie God tot ons spreekt.  
Niet alleen door Zijn woorden, maar door Hemzelf, zoals Hij uit 

het hart Gods voortkomt, en ons hart binnenkomt. 
God is de Verborgene, Onzichtbare, Onbegrijpelijke. 
In het verborgene van ons leven, dat alle verstand te boven gaat, 
daar wil God spreken en Zich bekend maken door de Zoon. 

O, dat dit ons enige streven en leven mag zijn, om de Zoon te 
kennen, te gehoorzamen en aldus als Koning in het hart te 
ontvangen.   

1. U ziet dat God u een Zaligmaker gegeven heeft, die 
machtig is om volkomen zalig te maken. 
Leer Hem als God in Zijn Godheid te aanbidden; zet uw 
hart in stille aanbidding voor Hem open; u kunt zeker zijn, 
dat Hij Zijn wonderkracht meer in u zal betonen. 

2. ‘Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid 
gehaat’, dit was Zijn weg tot de troon, Zijn recht als mens, 
op de troon en Zijn bekwaamheid ervoor. 
Dit is het kenmerk van de Koning en Zijn rijk; kweek aan 
een haat tegen alle ongerechtigheid; oefen u in het doen 
van recht. 

3. ‘Uw God heeft U gezalfd met olie der vreugde’. 

Om te geven vreugdeolie’. 
De Heere Jezus is door de Vader met vreugde olie gezalfd, 
overgoten, en de reuk van de zalf verkwikt een ieder, die 
nabij Hem komt. En die bij Hem blijven, en geloven aan 
Zijn macht om de hemelse vreugdeolie ook over hen uit te 

storten, die ontvangen dezelfde zalving. En hun godsdienst 
wordt hun niet een inspanning en een vermoeienis, maar 
onophoudelijke en onuitsprekelijke vreugde. 

 
Bron: Andrew Murray  
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Het water van de Dienstknecht 
 
Daarna goot Hij water in de waskom, en begon de voeten der 
discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, 
waarmee Hij omgord was. 

      Johannes 13:5 
 
Onze voeten in de waskom van Jezus leggen, betekent de vuilste 
delen van ons leven in Zijn handen leggen. 
In het Oude Oosten zaten de voeten van de mensen onder de 
modder en het vuil. 
De dienstknecht bij de maaltijd zag erop toe dat de voeten schoon 
werden gemaakt. 
Jezus nam de taak van de dienstknecht op Zich. 
Hij wil het smerigste deel van uw leven schoonwassen. 
Als u dat toelaat. 
Het water van de Dienstknecht komt alleen als we belijden dat we 
vies zijn.   
Alleen als we belijden dat we onder het vuil zitten, dat we 

verboden paden hebben bewandeld en het verkeerde spoor 
gevolgd zijn ….. 
We zullen nooit gereinigd worden totdat we bekennen dat we vies 
zijn. 
We zullen nooit zuiver zijn totdat we toegeven dat we vuil zijn. 

En we zullen nooit in staat zijn de voeten te wassen van diegenen 
die ons pijn hebben gedaan totdat we Jezus, degene die wij pijn 
hebben gedaan, toestaan die van ons te wassen.    
  
           A Gentele Thunder 
Bron: Leven uit genade. 
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