
 

  

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 & Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
Zending 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 127,69 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
Opw. 446 Daar is kracht   

Opw. 614 Zie hoe Jezus  
Opw. 615 Dank U voor het kruis  
Opw. 359 De hemel juicht 
Opw. 518 Heer U doorgrondt en kent mij        
Opw. 648 U roept ons Vader  

Opw. 545 Op dat moment 
Opw. 579 Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed  
 
Activiteiten deze week 
Woensdag 06-12-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.     : Hendrik Vromant  

Vrijdag 08-12-2017 om 16u45 Ciudad Patricia 
- Coro     : Allen 

  
Volgende week zondag 10-12-2017 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Jan Visser 
Zang o.l.v     : Sylvia Aal   
 

Uitnodiging 16-12-2017 Kerstfellowship E. G. Torrevieja   
Kerstfellowship Nederlandse, Engelse en Spaanse gemeenten 
begint om 17u00. Zoals gebruikelijk wordt er na de dienst eten 
aangeboden. Het is nodig om tijdig door te geven. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij broer Albert den Dekker 0031 620 544 894.   



 

 

Vervolg: Behoeften van mensen 

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.       

Toegegeven, als Gods dienaars is het onmogelijk om elke nood 
die we zien of waarvan we horen te verhelpen, maar we mogen 
nooit dankbaar gebruik maken van een reden (of een excuus) om 
onze verantwoordelijkheid te ontlopen. 
Bovendien moeten we ons hoeden voor het soort  

‘professionalisme’ waar we hard van worden. 
In het werk voor de Heer zijn een ontvankelijke geest en een 
teder hart absoluut noodzakelijk, maar jammer genoeg komt 
ongevoeligheid snel binnen sluipen. 
We doen ons werk plicht- en routinematig, en samen met de 
afvallig geworden priesters in de tijd van Maleachi, roepen wij uit: 
‘Zie, wat is het een moeite!’(Mal. 1:13). 
De Schotse prediker en romanschrijver George Mac Donald, wiens 
een sterke invloed hebben gehad op C.S. Lewis, schreef: 

‘Niets heeft z’n dodelijk effect op de christenen als een 
lichtvaardige omgang met de uiterlijke aspecten van wat heilig is.’ 
Dat is de beste definitie van religieus professionalisme die ik ooit 
heb gelezen. 
Nee, we mogen niet blind zijn voor de behoeften van anderen, en 

we mogen ook ons oog er niet van afwenden of alleen aan onszelf 
denken. 
De enige goede reactie van een dienaar van God is te vragen: 
‘Heer, wat wilt U dat ik doe?’ (Hand. 9:6). 
We kunnen niet alles doen, maar wat we wel kunnen doen, moet 

gebeuren zoals Jezus het deed. 
Het doel van onze dienst is Hem eer te brengen. 
De mensen die we dienen hebben allerlei soorten behoeften – 
fysieke, emotionele, relationele, financiële – maar uiteindelijk is 
hun grootste behoefte een goede relatie met God te hebben en 
volgens Zijn wil te leven. 
Dat wil niet zeggen dat gebed en het Woord van God hun 
rekeningen zal betalen of hun magen zal vullen. 
Het heeft niet veel zin iemand die honger lijdt een Bijbeltekst voor 
te lezen, voor die persoon te bidden, hem een klopje op de 
schouder te geven en te zeggen: 
‘Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed’(Jac. 2:16). 
We horen te doen wat we kunnen om brood op de plank te 
krijgen, maar dat is niet voldoende. 
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Als we mensen niet helpen om hun relatie met God in orde te 
brengen, zal alles wat we doen slechts een noodoplossing zijn. 
 

     Vervolg in Weekbulletin 2017-50 
Bron: In Gods dienst   

 
Zegeningen aan Gods tafel 
 
Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent: 

U zet een feestmaaltijd voor mij neer terwijl al mijn vijanden 
moeten toekijken. 
U zalft mijn hoofd met zalf-olie. 
U schenkt mijn beker zo vol dat hij overloopt.    
           Psalm 23:5 

 
Stel u zich voor, het beeld van Gods Koninklijke eetzaal. 
Gedreven door Zijn belofte en niet door onze schoonheid, roept 
Hij ons bij Zich en nodigt Hij ons uit om voor altijd plaats te 
nemen aan Zijn tafel. 
We gaan naast de andere geheiligde zondaars zitten en delen in 
Gods glorie. 
 
Een kleine opsomming wat u daar te wachten staat aan Zijn tafel   

U wordt niet veroordeeld (Romeinen 8:1). 
U maakt deel uit van Zijn Koninkrijk (Colossenzen 1:13). 
U bent geadopteerd (Romeinen 8:15). 
U heeft altijd toegang tot God (Efeziërs 2:18). 
U zult nooit worden verlaten (Hebreeën 13:5). 

U bent een onvergankelijke erfenis (1 Pet. 1:4). 
 

    In the Grip  of Grace 
Bron: Leven uit Genade.   
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