
 

  

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 
- 11u00 Ciudad Patricia 

Het Woord en Heilig Avondmaal : Frans de Vries / 
      : Albert den Dekker 

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Jan Visser 
     Zang o.l.v     : Hendrik Vromant   
 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk     
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk    : € 98,17 
- Zending    : € 93,22  

 
Dank voor uw gaven ! 
 

Liederen: 
 
Opw.  30 Ik heb een loflied in mijn hart  
Opw. 618  Jezus, hoop van de volken   
Opw. 249 Glorie, glorie, glorie aan het Lam  

Opw. 343 Heilige Geest van God   
Opw. 187 Open mijn ogen 
Opw. 465 Ik prijs U, Heer, God van ’t heelal 
Opw. 582 Jezus, alles geef ik U   
Opw. 418  Als ik opzie naar Uw heiligheid 
Opw. 232 Lof , eer, aanbidding, voor U, Heer    
 
 
Activiteiten deze week 
Woensdag 11-10-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond   : Ko de Jong 
Zang o.l.v.      : Sylvia Aal 

Vrijdag 13-10-2017 om 16.45 Ciudad Patricia  
- Coro      : Allen 

  

Volgende week zondag 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord        : Ds. Henk Koekkoek   
Zang o.l.v      : Albert den Dekker 
 



 

 

Vervolg: Het voorrecht van de Jood 
 

6. De wetgeving 
De schepping openbaart Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid 
(Rom. 8:20), maar de wet openbaart Zijn wezen en bevat een 

onderwijs dat alleen Israël was toevertrouwd (Ps. 19, 147:19, 
Rom. 3:2). 
Dit meerdere onderwijs eiste tegelijk een grote 
verantwoordelijkheid en een zwaarder oordeel (Amos 3:2, en 
Rom. 2:9-12).  
 

7. De dienst van God 
 
Elk onderricht en elke nieuwe openbaring van God heeft slechts 
ten doel om Hem te dienen. 
Eerst onder het oude verbond in schaduwen, maar later onder het 
nieuwe verbond als ‘de ware aanbidders in Geest en Waarheid’  
(Joh. 4:23). 
    

8. De beloften 
 
Op talloze plaatsen in de Bijbel worden de beloften aan Israël 
beschreven. 
Beloften die dikwijls ten onrechte tot christelijke erfgoed zijn 

gemaakt (denk aan de vervangingstheologie). 
Veel van deze beloften wachten nog op hun vervulling 
 

9. De vaderen 
 
Zij zijn de genen tot wie God in de profeten heeft gesproken 
(Heb. 1:1) en Zijn beloften van herstel heeft gegeven. 
Hoewel Israël Gods tegenwoordigheid (Sjechina) in de wolkkolom 
moet missen, is de grote wolk van geloofsgetuigen, waarvan hun 
vaderen deel uitmaken, hen altijd blijven omringen (Heb. 12:1). 
   

10. Uit hen is de Christus 
 
Het is zo belangrijk ons ervan bewust te zijn dat de Heere Jezus 
uit het Joodse volk is voortgekomen. 

Onze liefde tot Hem is namelijk onlosmakelijk verbonden met 
onze liefde tot Zijn volk, waaruit Hij is voortgekomen. 
Ons heil is immers uit de Joden (Joh. 4:22). 
Paulus voegt trouwens nog iets heel belangrijks toe: 
“Die (Christus) is God boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid!” 
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(Merk op dat de NBV hier de uitdrukkelijke verbinding tussen 
Christus en Zijn Godheid achterwege laat). 
 
Bron: Gods plan met Israël.   
 

 
Gods handtekening 
 
Voordat IK je vormde in de moederschoot, had IK je al 
uitgekozen.    Jeremia 1:5 
 
Met God in uw leven bent u geen toevalligheid of ongelukje; je 
bent een geschenk aan de wereld, een goddelijk kunstwerk, 
ondertekend door God. 
Eén van de mooiste geschenken die ik ooit heb gekregen is een 
voetbal die gesigneerd is door dertig voormalige spelers. 
Er is niets unieks aan die bal. 
Voor zover ik weet is hij gewoon in een sportzaak gekocht. 
Wat hem uniek maakt zijn de handtekeningen. 

Hetzelfde geldt voor ons. 
Wij zijn niet de enige schepselen van vlees en bloed. 
Wat ons speciaal maakt is niet ons lichaam maar de handtekening 
van God op ons leven. 
Wij zijn, Zijn meesterwerk, we zijn geschapen naar Zijn beeld om 

goede werken te doen. 
We zijn belangrijk, maar niet om wat we doen, maar omdat we 
van God zijn. 

In the Grip of Grace. 
 
Bron: Leven uit Genade   
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