
 

  

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     : Albert den Dekker 

     Zang o.l.v     : Marcel van Genderen   

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk    : € 167,95 
- Project Albir    : € 88,80  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
Opw. 686 Uw nabijheid vernieuwt en geneest  

Opw. 504 ’t Is goed om U te ontmoetten 
Opw. 554  Ik weet, Hij heeft mij gered   
NLG. 25 Sion is de plaats van lofprijs 
NLG 27 Op Zijn tijd  
Opw. 488 Heer ik kom tot U 

--- -- Geborgen in de hand van God 
Opw. 186 Hoe lieflijk op de bergen   
 
Activiteiten deze week 
Woensdag 25-10-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond   : Br. Armand Jong Sang 
Zang o.l.v.      : Sylvia Aal  

 
Volgende week zondag 29-10-2017 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord        : Br. Armand Jong Sang 
Zang o.l.v      : Rita van Genderen  
 
Bible Prophecy Weekend 
Een uitnodiging van Pastor Alan Robertson op 27, 28 en 29 

oktober 2017 in de Engelse kerk in Benidorm.  
Israël viert de 100ste verjaardag van de ondertekening van de 
Balfour verklaring. Deze geweldige verklaring leidde uiteindelijk 
tot de oprichting van de moderne staat van Israël in 1948. 
Meer info hierover is verkrijgbaar bij Marcel van Genderen. 



 

 

Vervolg: Gods Woord kan niet vervallen 
 
“Want niet allen, die van Israël afstammen zijn Israël”, Rom. 9:6.    
 
Gods raadsbesluiten staan vast, Hij zal Zijn belofte aan Abraham 

en zijn nageslacht gestand doen, echter alleen aan dat deel van 
Abrahams nageslacht dat zich krachtens twee belangrijke 
voorwaarden tot kinderen der belofte mag rekenen. 
De eerste voorwaarde is deel te hebben aan het verkiezend 
voornemen van de soevereine God, een beginsel dat o.a. tot 
uitdrukking kwam in de verkiezing van Jacob boven Ezau. 
Door dat verkiezend voornemen werd Gods belofte aan Abraham, 
niet op Ezau en zijn nageslacht, maar op Jacob en zijn nageslacht 
gelegd. 
 
De tweede voorwaarde is geloof, een beginsel dat tot uitdrukking 
komt in de beide zonen van Abraham, waarbij Ismaël ten gevolge 
van het ongeloof van Abraham (naar het vlees verwekt,  
Gal. 4:22) buiten de belofte stond. 

Isaak daarentegen werd door het geloof van Abraham en Sara 
voortgebracht (Heb. 11-12 en Rom. 4) 
 
Op dit beginsel van geloof wordt door Paulus in Galaten 3 een 
heel opmerkelijk licht geworpen. 

Eigenlijk geeft Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, een 
exegese van Genesis 12:7, waar God de belofte geeft aan 
Abraham en zijn Zaad. 
Paulus merkt hier op dat God niet de beloften gedaan heeft aan 
zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw 
Zaad, dat wil zeggen; aan Christus. 
Anders gezegd: Christus is de enige wettige Erfgenaam van 
Abraham, zodat de belofte niet zonder meer toekomt aan het 
natuurlijke nageslacht van Abraham, (‘niet allen die van Israël    
afstammen, zijn Israël’), maar aan diegenen, die door het geloof 
in Jezus Christus tot geestelijke kinderen van Abraham zijn 
aangenomen en daardoor wettige erfgenamen der belofte zijn, 
Luk. 3:8. 
Deze waarheid wordt, zij het in kiemvorm, prachtig beschreven in 
Jesaja 53. 

 
“Wanneer Hij Zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij 
nakomelingen (zaad) zien en een lang leven hebben en het 
voornemen des HEEREN zal door Zijn hand voortgang hebben” 
Jesaja 53:10. 
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Toen onze Heere Jezus Zich tot een schuldoffer stelde, kon de 
belofte aan Abraham en zijn Zaad (Christus) zijn volle vervulling 
vinden, namelijk; voor hen die door hun geloof, Zijn eigendom 
(nakomelingen) werden. 
Tevens kon door Christus (doorboorde) hand, Gods voornemen, 

Zijn eeuwig raadsbesluit, voortgang vinden. 
Immers, “…. Het is niet mogelijk dat het Woord Gods zou 
vervallen zijn” Rom. 9:6.  

  Bron: Gods plan met Israël.   
 
Ik kies voor zelfbeheersing 
 
Ik ben een geestelijk wezen. 
Nadat dit lichaam gestorven is, gaat mijn geest verder. 
Ik weiger om het eeuwige te laten beheersen door het 
bederfelijke.  
Ik kies voor zelfbeheersing. 
Ik zal alleen dronken zijn van vreugde. 
Ik zal alleen gepassioneerd zijn voor mijn geloof. 

Ik zal me alleen door God laten beïnvloeden. 
Ik zal alleen door Christus onderwezen worden. 
Ik kies voor blijdschap. 
 
Liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, 

betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, hulpvaardig en 
zelfbeheersing.  
Aan deze wijd ik mijzelf vandaag. 
Als ik erin slaag, zal ik danken. 
Als ik faal, zoek ik genade. 
En als deze dag voorbij is leg ik mijn hoofd op het kussen en rust.   
 

          Bron: Leven uit Genade.   
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