
 

  

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  : Alie v.d. Heuvel  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 68,11 
- Project Albir  € 78,47  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw.  65 Looft de Here mijn ziel  
Opw. 539  Kom, nu is de tijd   
Opw. 733 De zon komt op 
Opw. 428 Genade, zo oneidig groot   
Opw. 642 Al mijn zonden   

Opw. 717 Stil, mijn ziel wees stil 
Opw. 616 Houd me dicht bij U 
Opw. 549  Ik kniel neer 
Opw. 197 Heer, U bent wonderschoon    
 
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   : Rita van Genderen 



 

 

Het voorrecht van de Jood 
 
“Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen 
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de 
eredienst en de beloften: 

Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, 
de Christus, Die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! 
Amen.”  
   Romeinen 9:4-5 
 
Na zijn hart te hebben blootgelegd in de verklaring desnoods ‘zelf 
van Christus verbannen te willen zijn ten behoeve van zijn 
broeders naar het vlees’, onderbouwt de apostel nu met duidelijke 
argumenten waarom zijn broeders naar het vlees eigenlijk niet los 
te denken zijn van de in Christus geopenbaarde verlossing. 
Immers, terwijl de heidenen uitgesloten waren van de 
burgerrechten Israëls, vreemd waren aan de verbonden der 
belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld waren  
(Efe. 2:12), kregen zij toch, als wilde loten, toegang tot de edele 

olijf, op plaatsen waar de natuurlijke takken door hun ongeloof 
waren weggebroken (Rom. 11:17-20). 
 
Vreemdelingen en bijwoners (Efe. 2:19) kregen deel aan 
geestelijke goederen (Romeinen 15:27) die – krachtens de 

beloften en verbonden – alleen aan Israël toekwamen. 
Zij die eertijds door de besneden ‘onbesneden’ genoemd werden 
(Efe. 2:11), wonen als het ware in het ‘huis’ en op de ‘inboedel’ 
van de oorspronkelijke erfgenamen: 
Paulus, broeders naar het vlees.   
 
Laten we eens kijken welke voorrechten Israël, als Gods 
verbondsvolk toekwamen. 
Er worden er tien genoemd (zie Rom. 3:2 en Rom. 9:4-5) 
 

1. Hun zijn de Woorden Gods toevertrouwd. 
 
Let u vooral op het woord ‘toevertrouwd’. 
Joodse profeten, apostelen en evangelisten hebben de Woorden 
van de Bijbel onder inspiratie van de  Heilige Geest opgeschreven 

(2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21).  
Psalm147:19-20 zegt: “Hij heeft Jacob Zijn woorden 
bekendgemaakt, Israël Zijn inzettingen en Zijn verordeningen 
kennen zij niet.” 
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Maar daar is het niet bij gebleven. 
Joden hebben die Woorden ook generatie op generatie 
nauwkeurig overgeleverd. 
Is het niet wonderlijk dat ondanks het feit dat het vaak de Heere 
God ongehoorzaam is geweest, zij toch altijd met grote 

zorgvuldigheid voor de overlevering van de Bijbel hebben 
zorggedragen? 
 
Philo van Alexandrië, een tijdgenoot van de apostelen, heeft eens 
gezegd:  
“De Joden zouden liever tienduizend maal sterven, dan dat ze 
zouden toelaten dat een enkel woord van hun Geschriften 
veranderd zouden worden.” 
Vandaar dat de Heere Jezus ook kan zeggen: 
“Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal 
er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 
geschied” (Mat. 5:15). 
 
Het vervolg komt in Weekbulletin 2017-32 

 
Bron: Gods plan met Israël.   
 
Ik kies voor goedheid 
 

Ik ga nog liever platzak door het leven dan dat ik geld accepteer 
dat op een oneerlijke manier verkregen is. 
Ik zal eerder over het hoofd worden gezien dan dat ik op loop te 
scheppen. 
Ik zal bekennen voor ik zal beschuldigen. 
Ik kies voor goedheid. 
          
Bron: Leven uit Genade  
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