
 

  

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    : Hendrik Vromant    

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 122,93 
Project Albir   : €   98,40 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
 
Liederen: 

 
Opw.   62 Gods lof wil ‘k zingen   
Opw.   25 Laat ons met elkander  
Opw.   26 Gods weg is de beste  
Opw.   65 Loof de Here, mijn ziel 

Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water        
Opw. 175 In de stilte van mijn hart  
Opw. 150 Ik hou van U 
Opw. 147 Father, we love You  
Opw. 56 Zijn naam is hoger 
Opw. 120 Want U, o Heer 
   
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 29-11-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Johan ter Maat 
Zang o.l.v.     : Marja van Tent  

 
 

Volgende week zondag 03-12-2017 
 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord & Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v     : Albert den Dekker   



 

 

Behoeften van mensen 

Gods werk wordt verricht als Gods rijkdommen voorzien in 
behoeften van mensen. 
In Gods dienst zijn we geroepen om voor anderen te leven.  

Ons werk voor de Heer is dus niet zomaar een job; het is een 
unieke kans om een bijzonder leven te leiden, namelijk een leven 
voor anderen. 
Het is een gelegenheid om te zijn zoals de Heer Jezus Christus.  
Toen Hij hier op aarde was, kwam Hij aan allerlei soorten 

menselijke behoeften tegemoet, en Hij werd er heus niet altijd 
voor bedankt of om gewaardeerd. 
Een man die door Jezus genezen werd, meldde het zelf aan de 
autoriteiten en bracht Jezus zo in de problemen (Joh. 5:1-16). 
Onze wereld is vol mensen met allerlei onthutsend grote noden. 
Wij kunnen met die behoeften op verschillende manieren omgaan. 
We kunnen er ons bijvoorbeeld van afschermen en gewoon met 
ons leven verder gaan, maar dan zouden we niet leven zoals 
christenen horen te leven. 

We zouden zeker niet leven zoals Jezus deed: 
‘Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid acht de 
ene de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts 
op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen’  
(Fil. 2:3-4). 

We kunnen ook die behoeften gebruiken om er zelf voordeel uit te 
halen. 
Ja, zelfs in de bediening kunnen we mensen gebruiken om te 
verkrijgen wat we willen, terwijl we eigenlijk anderen moeten 
helpen zodat zij ontvangen wat ze nodig hebben. 

De farizeeën, bijvoorbeeld, gebruikten het gewone volk om hun 
eigen autoriteit te vestigen, in plaats van hun macht te gebruiken 
in belang van het volk (Mat.23:1-12). 
We moeten alert zijn en erop toezien dat we de zwakheden van 
anderen niet benutten om zelf erkenning en eer af te dwingen, of 
om een positie, een titel of bepaalde voorrechten te verkrijgen. 
Ware dienaars van God helpen anderen, of het voor hen voordelig 
uitvalt of niet. 
Wat zij belangrijk vinden, is dat God verheerlijkt wordt en dat 
mensen hun vertrouwen op Christus stellen. 
Een derde manier om met noden van anderen om te gaan, is er 
niets aan te doen, hoewel we duidelijk weten welke behoeften 
mensen hebben. 
Toen de priester en de Leviet op weg naar Jericho waren, zagen 
ze een afgetuigde jood liggen die op sterven na dood was  
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(Luc. 10:25-37). 
Beiden hadden de man in nood gezien en beiden gingen ‘aan de 
overzijde voorbij’, in plaats van te stoppen en hem in liefde te 
helpen.       

     Vervolg in Weekbulletin 2017-49 

Bron: In Gods dienst   

 
De bewogen Christus 
 

En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd 
met ontferming over hen bewogen … en Hij begon hun vele 
dingen te leren.    
       Marcus 6::34 
 

Als Jezus komt bij de kust van Betsaïda, verlaat Hij de zee van 
Galilea en stapt de zee van menselijkheid binnen. 
Vergeet niet dat Hij de zee over was gestoken om de menigte te 
verlaten.     
Hij heeft verdriet. 
Hij verlangt ernaar om Zich met Zijn discipelen te ontspannen. 
Hij zit niet te wachten op nog een menigte met duizenden die 
onderwezen en genezen moeten worden ……. 
Maar Zijn liefde voor mensen wint het van Zijn behoefte aan rust. 

Velen die Hij genas zouden Hem nooit bedanken, maar Hij genas 
ze toch. 
De meeste mensen maakten zich meer zorgen over hun 
gezondheid dan over hun heiligheid, maar Hij genas ze toch. 
Sommigen die die dag om brood vroegen, zouden een paar 

maanden later om Zijn bloed schreeuwen, maar Hij genas ze toch 
Hij was bewogen met hen.      

In the Eye of the storm 
Bron: Leven uit Genade.   
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