
 

  

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    : Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v    : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 78,09 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 
Opw.  56 Zijn naam is hoger  

Opw.  64 Beter dan ‘t leven 
Jdh.  256 Als op ‘s levens zee de storm wind om u loeit 
Opw. 213 U zij de glorie 
Opw. 518      Heer U bent altijd bij mij 
Opw. 585 Er is een dag  

Opw. 616 Houd me dicht bij U 
Opw. 210 Wie is aan U gelijk 
 
 
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 Vries 
  
 



 

 

Blijven bidden voor Israël ! 
 
Laten we als Gemeente, die naast Israël staat , blijven bidden 
voor wijsheid m.b.t. de explosieve  ontwikkelingen in Israël . 
Na de dodelijke aanslag vorige week vrijdag bij de Tempelberg, 

door drie Arabieren uit het noorden van Israël, waarbij twee 
Israëlische politieagenten werden gedood en één zwaar verwond, 
is de situatie snel geëscaleerd.  
Inmiddels is bekend geworden dat de daders hun wapens 
ontvingen in de moskee op de Tempelberg. Israël sloot de 
Tempelberg af en plaatste metaaldetectoren voor degenen die in 
de moskeeën willen bidden.  
De Palestijnen reageerden woedend. 
De Tempelberg is wellicht het meest explosieve stukje aarde.  
Hier zou zomaar een nieuw gewapend conflict kunnen 
ontbranden. 
De islam beschouwt zich als de eigenaar van de Tempelberg, door 
de moslims Haram-al Sharif genoemd.  
Onterecht trouwens, zelfs al vindt de meerderheid van de VN dit 

ook. 
De Tempelberg, net als heel Israël, inclusief Jeruzalem, is door de 
Heere aan Zijn volk Israël geschonken. 
 
Bron: Overgenomen uit “Dirk’s visie” 

 
Jezus, de eeuwige Schepper 
 
Hebreeën 1:10-12 (St. Vert.) 
 
10. En: Gij, Heere! Hebt in den beginne de aarde gegrond, en de 
hemelen zijn werken Uwer handen. 
11. Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle 
als een kleed verouden; 
12. En als een dekkleed zult Gij ze ineen rollen, en zij zullen 
veranderd worden; maar zijt Dezelfde, en uw jaren zullen niet 
ophouden.    
Komt en hoort nog eenmaal van de heerlijkheid van de Zoon, 
door wie de Vader tot ons spreekt. 
Verneemt weer, hoe waarachtig Hij met God één is, en Zijn 

heerlijkheid deelt. 
Hoe dieper wij de eenheid met God, de ware Godheid van onze 
Heer inzien, hoe zekerder wij ervan zullen zijn, dat Hij met  
goddelijke kracht Zijn werk, Zijn leven, Zijn inwoning in ons kan 
openbaren. 
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U vindt Hem hier voorgesteld als de Schepper, aan wie alles zijn 
bestaan te danken heeft; als de Eeuwig blijvende en 
Onveranderlijke tot wie, als al het geschapene veroudert en 
vergaat, gezegd mag worden: ‘Gij blijft altijd’, ‘Gij zijt dezelfde, 
en Uw jaren zullen niet ophouden’. 

In Jesaja is de taal die God van Zichzelf spreekt deze: 
‘Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper 
van de einden der aarde, noch moede nog mat wordt?’  
In het Woord van heden wordt ons de Zoon ook voorgesteld als 
de Schepper van alles, en als eeuwige Onveranderlijke, opdat wij 
weten wie Hij is door wie God tot ons spreekt, aan wie God het 
werk van onze verlossing heeft toevertrouwd. 
Het is de Zoon die de aarde heeft gegrondvest, die altijd en 
eeuwig de zelfde blijft. 
Almacht en onveranderlijkheid zijn twee van de eigenschappen 
van de Heere God; zij behoren beide aan de Zoon, aan wie onze 
redding is toevertrouwd. 
Jezus, uw Redder, is de Schepper, de Almachtige. 
Gelovige! God heeft gezien dat niemand dan de Zoon u helpen 

kon; heeft u dat ook reeds zó ingezien, dat Zijn almacht u 
werkelijk dierbaar en tot eigendom is geworden? 
Zodat u niet, anders van Hem denkt of verwacht dan als van een 
Almachtige, die schept wat anders niet zou zijn?  
Jezus, uw Redder, is de Onveranderlijke, de Eeuwig blijvende:     

Weet u wat het is op Hem te rekenen als degene die niet 
verandert, die daarom elk ogenblik alles voor u is wat Hij zijn kan, 
en die onveranderlijk en onvergankelijk het eeuwig leven in u wil 
bewaren?       

Het vervolg komt in Weekbulletin 2017-32 
 
Bron: Het Allerheiligste 
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