
 

  

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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29 oktober 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    : Pastor Armand Jong Sang 
     Zang o.l.v    : Rita van Genderen   

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 169,93 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
 
Liederen: 
 

NLG.   28 De Geest des Heeren  
Opw. 275 Wij zijn hier gekomen 
Opw. 576 Als wij samen U aanbidden 
Tien.      61  This is my desire to honor You  
Opw. 510 Dit is mijn verlangen  

HM. 59 Ik zing lofprijs voor Uw Naam 
I sing praises to Your Name 
I give glory to Your Name  

HM. 57 O laat de Zoon van God omhullen u 
NLG.  353 Heer ik maak mijn hart gereed voor U   
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 01-11-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Pastor Armand Jong Sang 
Zang o.l.v.     : Albert den Dekker 

 
 
Volgende week zondag 05-11-2017 

 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord & Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant 
 



 

 

Gods rijkdommen 
 
Wij gaan vaak vanuit dat God ons roept om iets te vervaardigen, 
maar dat is helemaal niet zo. 
Wij hoeven alleen maar uit te delen wat Hij ons ter beschikking 

stelt.  
Alleen God kan voorzien in de behoeften van mensen, dus als wij 
anderen willen helpen, moeten we Zijn rijkdommen gewoon 
ontvangen en ze met hen delen. 
‘Zilver en goud bezit ik niet,’ verklaarde Petrus, ‘maar wat ik heb 
geef ik u’(Han. 3:6). 
Als het aankomt op Gods werk, zijn wij allen bankroet en is alleen 
God rijk. 
Zoals Paulus zijn wij ‘arm, maar velen rijk makend’ (2 Kor. 6:10). 
Ik moet denken aan het wonder van Christus wanneer Hij 
vijfduizend mensen voedt, het enige wonder van de Heer dat in 
alle vier Evangeliën vastgelegd is (Mat. 14:15-21 / Mar. 6:35-44 / 
Luc. 9:12-17 en Joh. 6:1-14). 
De discipelen wisten geen raad met meer dan vijfduizend 

hongerigen voor zich, maar toch gaven ze Jezus enkele 
suggesties. 
Daaruit bleek dat ze nog niet beseften hoe arm ze wel waren! 
Eerst stelden ze Jezus voor dat Hij het probleem zou ontwijken 
door de menigte naar huis te sturen. 

Waar was hun medeleven?  
De Heer wist dat de mensen honger hadden en helemaal niet 
tegen de tocht opgewassen waren, dus verwierp Hij dat plan. 
Trouwens, hoe vaak komen wij niet in de verleiding om juist die 
mensen af te wimpelen van wie God wil dat we ze helpen? 
De discipelen begingen die fout meer dan eens (Mat. 15:21-28 / 
Mat. 19:13-15). 
Filippus erkende dat er niet genoeg geld was om voor zo’n grote 
menigte voedsel te kopen, dus een groter budget was niet de 
oplossing (De meeste mensen denken dat elk probleem opgelost 
kan worden als er meer geld is om uit te geven). 
Toen vond Andreas een jongen met een lunchpakket van vijf 
gerstebroden en twee vissen, wat zeker niet voldoende was om  
in de nood te voorzien. 
‘Maar wat betekent dit voor zovelen? ’vroeg Andreas (Joh. 6:9), 

en het antwoord is; op zichzelf stelt het niets voor. 
De discipelen probeerden zelf een oplossing te bedenken. 
Ze dachten dat het hun verantwoordelijkheid was met geld 
tevoorschijn te komen, of met voedsel, of met een of ander 
vernuftig plan om het probleem op te lossen. 
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Maar heel die tijd ‘wist Hij Zelf, wat Hij zou doen’(Joh.6:6). 
Jezus had Zijn discipelen nodig, niet om een plan te ontwerpen 
maar om de maaltijd te verdelen. 
Hij nam het eten van de jongen en terwijl Hij opkeek naar de 
hemel, zegende Hij het voedsel. 

Vervolg in WB 2017-45. 
Bron: In Gods dienst.   
 
Een goddelijke aanraking 
Jezus strekte Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 
“Ik wil het word rein”                      Mattheus 8:3 
 
Wat een kracht schuilt er in een goddelijke aanraking.  
Wist u dat niet?  
De arts die je behandelde of de leraar die u tranen droogde?  
Was er iemand die tijdens de begrafenis uw hand vasthield?  
Een welkomsthanddruk op uw nieuwe werk? 
Kunnen wij niet hetzelfde bieden? 
Velen van ons doen dat  al.  

Sommigen van ons hebben de aanraking van de Arts zelf.  
U gebruikt uw handen om voor de zieken te bidden en de 
zwakken te verzorgen.  
Als u ze niet persoonlijk aanraakt, schrijven uw handen brieven, 
toetsen ze telefoonnummers in, bakken ze taarten.  

U heeft de kracht van een aanraking leren kennen. 
Maar anderen onder u neigen het te vergeten. 
Ons hart zit op de goede plaats, maar ons geheugen is zo slecht. 
We vergeten hoe belangrijk een aanraking kan zijn. 
Zijn we niet vreselijk blij dat Jezus die fout niet maakte?   

            Just like Jesus 
Bron: Leven uit Genade   
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