
 

  

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 & H.A.: Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v  : Carla van der Waal   

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Zending 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 154,59 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 275 Wij zijn hier gekomen met lofzang in ons hart  
Opw. 150  Ik hou van U   
Opw. 391 Welkom Heil’ge Geest van God  
Opw. 576 Als wij samen U aanbidden   
Opw. 461 Mijn Jezus mijn Redder   

Opw. 493 Jezus, wat een heerlijke naam 
Opw. 315 Heer Uw bloed dat redde mij 
Opw.  44  Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
Opw. 615 Dank U voor het kruis Heer    
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Albert den Dekker 
Zang o.l.v.    Marcel van Genderen  

 
Volgende week zondag 
11u00 Ciudad Patricia  
Het Woord en Heilig Avondmaal : Frans de Vries /   

  Albert den Dekker  
 

Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Jan Visser  
Zang o.l.v   : Hendrik Vromant 



 

 

 
Vervolg: Het voorrecht van de Jood 
 

2. Zij zijn Israëlieten 
Israëlieten zijn vooral in het boek Handelingen een veel 

voorkomende aanspreekvorm voor de bevoorrechte 
afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob, die als eersten het 
Evangelie mochten horen. 
Lees Handelingen 2:22, 36; 3:12; 4:8, 10; 5:31; 10:36; 13:16-7, 
23-24. 
 

3. De aanneming tot zonen 
 
Een uitdrukking die we, met uitzondering van deze Schriftplaats, 
in het Nieuwe Testament alleen tegenkomen in de betekenis van 
het in Christus verworven zoonschap van de individuele gelovige. 
Lees  Romeinen 8:15, 23; Galaten 4:5 en Efeze 1:5 
Israël mocht echter als volk in de rechten van het zoonschap 
treden. 

Zo reëel was deze verhouding tussen God en Israël dat God Zijn 
vaderschap over Israël plaatst tegenover het vaderschap van 
Farao. 
In Exodus 4:22 lezen we: “Zo zegt de HEERE: Israel is Mijn 
eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u; laat Mijn zoon gaan, opdat 

hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan 
zal Ik uw eerstgeboren zoon doden”.   
    

4. De heerlijkheid 
 
Hier is geen sprake van de heerlijkheid, die zij van nature zouden 
bezitten (Jesaja 1:6; 48:4), maar van de heerlijkheid Gods.   
Evenals de vrouw de heerlijkheid is van de man (1 Kor. 11:7), 
was Israël voorbestemd om de heerlijkheid van haar Man, onder 
de volkeren te weerspiegelen (Jesaja 62:2). 
 

5. De verbonden 
 
Het woord ‘verbond’ (Grieks; diathèkè) bergt in zich het andere 
doel dat God Zich met Israël had voorgenomen, namelijk om hen 

als een heilig volk af te zonderen van alle andere volken.  
Het woord  ‘diathèkè’ is afgeleid van het woord; “diatithèmi” dat 
‘apart zetten’, ‘regelen’, ‘verordenen’ betekent, hetgeen 
bijvoorbeeld duidelijk tot uitdrukking komt in de woorden van 
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Bileam. “Zie een volk dat alleen woont en onder de natiën zich 
niet rekent” (Num. 23:9).   
Paulus wijst in Romeinen 9:4 niet op één verbond, maar op 
meerdere verbonden die God met de vaderen gesloten had. 
 

Het vervolg komt in Weekbulletin 2017-41 
 
Bron: Gods plan met Israël.   
 
Sla acht op de signalen 
 
Heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. 
Dat geldt voor ieder mens. 
      Prediker 12:13 
 
Hier zijn enkele door God aangegeven en door de tijd geteste 
waarheden die de manier waarop u uw levensschip moet besturen 
aangegeven. 
Leef ze na en verheug u op een veilige overtocht. 

Negeer ze en sla te pletter tegen de ruige rotsen van de realiteit.  
 

• Hou meer van God dan u angst hebt voor de hel. 
• Als niemand naar u kijkt, leef dan alsof het wel zo is. 
• Slaag eerst thuis. 

• Geef vandaag het geld voor morgen niet uit. 
• Bid twee keer zo veel als dat je piekert. 
• God heeft u vergeven; wees zo verstandig hetzelfde te 

doen. 
In the Eye of the Storm 

 
Bron: Leven uit Genade  
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