
 

  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weekbulletin 2017/32  
6 augustus 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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    : Frans de Vries  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Zending 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 88,29 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw.  16 Hij is getrouw en nimmer falend  
Opw.  39 Heilig, heilig 
Opw.  43 In Gods overwining  
Opw.  93 Jezus overwon de dood 
Opw.  78 Halleluja looft God in Zijn Heiligdom 

Opw.  90 Daarginds ver in de hemel 
Opw, 118 Vader, maak ons één 
Opw. 123 God is getrouw en nimmer falend 
Opw. 136 Abba, Vader 
 
 
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  : Marcel van Genderen  



 

 

Vervolg: Jezus, de eeuwige Schepper 
 
Weet u wat het betekent dat uw God het nodig vond door Hem tot 
u te spreken als de enige weg om u met de kracht van Zijn 
Goddelijk spreken te vervullen. 

De Zoon, door wie God alles geschapen heeft, die alles draagt, en 
doordringt door het Woord van Zijn kracht, Hij is het die op 
dezelfde wijze met Zijn Goddelijkheid uw leven kan dragen en 
doordringen.  
Laten wij toch niet denken, omdat de Godheid van onze Heere 
Jezus Christus bij ons vaststaat, dat er minder behoefte is om 
onderzoek te doen aan Zijn Woord. 
Neen, maar wij moeten ons geheel openstellen om ten volle de 
waarheid in ons op te nemen, dat alles wat ons verder over de 
Heere Jezus geleerd wordt zijn waarde en kracht ontleent aan het 
feit dat Hij God is. 
Hij is de Zoon, en juist daarom God, één in wezen met de Vader.   
Hij is het Woord dat bij God was, vlees is geworden, opdat God 
Zelf met ons in aanraking kon komen. 

Hij is God, die de verborgen grond is van mijn leven van alles wat 
bestaat, en die macht heeft om in alles bezit te nemen, en het 
met Zichzelf te vervullen.    
O, als wij slechts geloofden dat Jezus God is, Jehova, de Eeuwige, 
de Schepper, en ons onder Zijn krachtige hand vernederden, en 

Hem met het vertrouwen dat Hem toekomt eerden , hoe zou Hij 
Zijn Godsmacht in ons betonen. 
’Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, en Jezus Christus, die 
Gij gezonden hebt’. Geliefden in Christus!  
In het christelijk leven is de hoofdzaak de kennis van Jezus 
Christus. 
Niet de verstandskennis van de rechtzinnige leerstukken 
aangaande Hem. 
Maar de levende, proefondervindelijke kennis van het hart, die 
voortkomt uit de levende gemeenschap met Hem, en uit de 
ervaring van wat Hij als God in de ziel kan doen. 
Paulus heeft alles schade geacht om de uitnemendheid van de 
kennis van Christus Jezus, zijn Heer. Doe als hij. 
Streef naar de verborgen wijsheid, die weet hoe met een God om 
te gaan, die weet hoe in aanbidding en onderwerping, in liefde en 

geloof, de omgang met God te verwachten en te genieten. 
 
1.Dat Jezus, de Verlosser is, maar ook de Schepper der natuur.   
2.Dat Jezus de Onveranderlijke is, Hij blijft dezelfde 
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3.In dit geloof wil ik aanbidden totdat ik het weet; de eeuwige, 
onveranderlijke Schepper is mijn Heer. 
4.God is de onbegrijpelijke, ver verheven boven al onze plannen 
en verstand, God geeft ons een nieuw hart om Hem beter te leren 
kennen en te begrijpen.  

   
Bron: Het Allerheiligste 
 
Thuis bij God  
 
Jezus antwoorde: ‘Wanneer iemand Mij lief heeft zal hij zich 
houden aan wat Ik zeg, Mijn Vader zal hem liefhebben  en Mijn 
Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen’. 

 Johannes 14:23 
God wil uw woning zijn. 
 
Hij heeft geen interesse om als weekendverblijf of bungalow voor 
’s zondags of zomerhuisje te fungeren. 
Beschouw God niet als een vakantie woning of een eventueel 

bejaardentehuis. 
Hij wil dat u voor nu en voor altijd onder Zijn dak bent. 
Hij wil uw postadres zijn, uw referentiepunt; Hij wil uw thuis zijn. 
Voor velen is dit een nieuwe gedachte. 
We beschouwen God als een godheid waarover je kunt praten, 

niet als een plek om te verblijven. 
We beschouwen God als een Schepper die we aan kunnen roepen, 
niet als een huis om in te wonen. 
Maar onze Vader wil veel meer zijn. 
Hij wil Degene zijn in wie ‘wij leven, wij bewegen en wij zijn’   
  
       The Great House of God 
Bron: Leven uit Genade. 
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