
 

  

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    : Jan Visser 
     Zang o.l.v    : Sylvia Aal   

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 211,97 
- Zending   : €   50,52 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
 
 

Liederen: 
 
NLG.     4 Groot en machtig is   
Opw. 174 Juicht, want Jezus is Heer  
NLG.     3 Mijn schat ligt boven  

Opw. 139 In moments like these        
Opw. 181 Majesteit, groot is Zijn majesteit   
NLG.     7 Er is een God die hoort   
Opw. 150 Ik hou van U  
 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 15-11-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Jan Stalman 
Zang o.l.v.     : Hendrik Vromant 

 
 
 

Volgende week zondag 19-11-2017 
 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord    : Johan ter Maat 
Zang o.l.v     : Rita van Genderen   



 

 

Bidden voor Israël, en het volk van God 

50.000 Franse joden vroegen naar alija 

Dat de angst van joden in Europa groot is, is al langer duidelijk. 

Het afgelopen jaar vroegen 50.000 joden naar alija. Dit betekent 

dat 50.000 Joden aan de Jewish Agency informatie hebben 

gevraagd over immigratie naar Israël. In 2013 waren dit er maar 

een paar per maand. “Dit is het eerste jaar dat er meer 

immigranten uit het vrije westen zijn”, aldus de voorzitter van de 

Jewish Agency.   

Bron: NOS & Christenen voor Israël 

Vervolg: Gods rijkdommen 

  
Omdat wij ervan uitgaan dat wij zelf iets moeten vervaardigen, 
zijn we geneigd te putten uit onze eigen bronnen, zoals ervaring, 
opleiding, geld, talent en opvoeding.  
God kan deze dingen heiligen en gebruiken, maar ze staan Zijn 

werk in de weg als ze buiten Zijn genade om gebruikt worden. 
Ondanks al zijn bekwaamheden en opleiding wist de apostel 
Paulus dat het geheim van zijn doeltreffende bediening besloten 
lag in de genade van God. 
‘Maar door de genade van God ben ik, wat ik ben,’ schreef hij de 
Korintiërs. 
‘En Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb 
meer gearbeid dan zij alleen, doch niet ik, maar de genade van 
God, die met mij is’(1 Kor. 15:10). 

Door de genade van God was Paulus wie hij was en deed Paulus 
wat hij deed. 
Als Gods kinderen en dienaars kunnen we putten uit de rijkdom 
van Zijn genade (Efe. 1:7 en Efe. 2:7, de rijkdom van Zijn glorie 
(Efe. 3:16 en Fil. 4:19), de onpeilbare rijkdom van Christus  

(Efe. 3:8), de rijkdom van Zijn barmhartigheid (Efe. 2:4), de 
rijkdom van Zijn wijsheid (Rom. 11:33), en nog veel meer: 
‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, 
opdat u, in alle opzichten te alle tijden van alles genoegzaam 
voorzien, in alle goed werk overvloedig bent’ (2 Kor. 9:8).  

Vóórdat ons werk door God gebruikt kan worden, moeten we dus 
erkennen dat we zelf bankroet zijn en dan zullen we door het 
geloof de genade ontvangen die we nodig hebben om God te 
dienen. 
 

http://christenenvoorisrael.nl/2015/01/joden-zien-weinig-toekomst-in-europa/
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We zijn gered door genade, die we hebben ontvangen door te 
geloven Efe. 2:8-9), en op dezelfde manier moeten we dienen 
door genade, in geloof. 
Alleen dan kan God in en door ons heen werken tot Zijn 
heerlijkheid.    

   
Bron: In Gods dienst.   
 
De bereikbare Jezus 
 
Hij die ons bijstond in zware tijden. 
Eeuwig duurt Zijn liefde.                  Psalm 136:23 
 
God koos ervoor Zich door een menselijk lichaam te openbaren. 
De tong die de dode tot leven riep was een menselijke tong. 
De hand die de melaatse aanraakte had vuil onder de nagels. 
De voeten waar de vrouw over huilde waren eeltig en stoffig. 
En Zijn tranen …… o, vergeet Zijn tranen niet ….. 
Die kwamen uit een hart dat zo gebroken was als dat van u of mij 

ooit is geweest. 
De mensen kwamen naar Hem toe.  
En hoe! 
Ze kwamen ’s nachts; ze raakten Hem aan als Hij over straat liep; 
ze volgden Hem bij de zee; ze nodigden Hem thuis uit en 

brachten hun kinderen bij Zijn voeten.  
Waarom? 
Omdat Hij weigerde om een standbeeld in een kathedraal of een 
priester op een verheven preekstoel te zijn. 
In plaats daarvan koos Hij ervoor een Jezus te zijn die u kunt 
aanraken, naderen en bereiken 

         God Came Near 
Bron: Leven uit Genade.   
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