
 

  

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

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 115,77 
Zending   : €   44,73 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 238 U bent waardig, dat wij U prijzen   
Opw. 375 De Heer regeert  
Opw. 450 Jezus regeert  
GLK.   52 De stad met parelen poorten  
Opw. 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid        

Opw. 585 Er is een dag  
JHD. 819 Ik ken een rivier 
Opw. 616 Houd mij dicht bij U  
 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 13-12-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Jan Stalman 
Zang o.l.v.     : Rita van Genderen  

 
 
 
Volgende week zondag 17-12-2017 

 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Albert den Dekker 
Zang o.l.v     : Rita van Genderen   
 



 

 

Kerst agenda: 
 
16-12-2017 uitnodiging Kerstfellowship E. G. Torrevieja.   
24-12-2017 Kerst samenkomst Pinkster Gemeente Benidorm.  
25-12-2017 uitnodiging Kerst samenkomst Het Anker Benidorm. 

Vervolg: Behoeften van mensen 

Als we mensen niet helpen om hun relatie met God in orde te 
brengen, zal alles wat we doen slechts een noodoplossing zijn. 
Wanneer het volgende probleem zich voordoet zal de cyclus zich 
gewoon herhalen. 
Misschien is dit wel een van de grootste verschillen tussen 
christelijke bediening en gewoon menselijke liefdadigheid, hoe 
bruikbaar die ook is. 

Ze kunnen allebei in een geest van liefde gedaan worden, en ze 
kunnen allebei zorgen voor brood op de plank en schoenen aan de 
voeten. 
Maar alleen ware christelijke bediening kan genade in het hart 
bewerken, zodat levens veranderen en problemen worden 

opgelost. 
Het heeft weinig zin de problemen van een ander op te lossen. 
Pas wanneer we hen helpen Gods genade te begrijpen en te 
ontvangen, zullen zij hun moeilijkheden zelf leren oplossen en 
zullen ze leren niet steeds dezelfde fouten te maken. 
Dat is het beste wat we voor hen kunnen doen. 
Onze moeilijkheden worden niet altijd veroorzaakt door iets wat 
we zelf hebben gedaan; soms draagt een ander de schuld ervan. 
Kinderen kunnen lijden onder wat hun ouders doen, of 

omgekeerd. 
Denk aan een bedrijf dat failliet gaat, daar worden onschuldige 
werknemers werkloos. 
Mensen veroorzaken dus niet altijd hun eigen problemen, maar ze 
kunnen de problemen wel erger maken door de manier waarop ze 

ermee omgaan. 
Wat het leven met ons doet, is afhankelijk van wat het leven in 
ons aantreft, maar Gods genade doorbreekt dat patroon. 
De Gemeente is het lichaam van Christus op aarde en ze neemt 
de plaats in van de Heiland die naar de hemel is teruggekeerd.   

Hij ‘is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen 
en Zijn leven te geven als losprijs voor velen’(Mat. 20:28). 
Dat moet ook onze houding zijn; opoffering en dienstbaar zijn tot 
heerlijkheid van God. 
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Er is een tijd geweest dat Petrus niet zei: ‘Wat ik heb, geef ik u’ 
(Hand. 3:6), maar: ‘Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U 
gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?’ (Mat. 19:27). 
‘Wat zal mijn deel zijn?’ getuigt van egoïsme; ‘Wat ik heb geef ik 
U’, getuigt van dienstbaarheid. 

De behoeften van mensen in onze huidige wereld zijn 
onbeschrijfelijk, ontelbaar en (als u een gevoelig hart hebt) bijna 
ondragelijk. 
Wij kunnen niet alles doen, maar wat we wel kunnen doen, is 
dienstbaar zijn daar waar God ons voor geroepen heeft. 
 
Bron: In Gods dienst   
 
Een reuzenstap 
 
De “Verenigde Staten” heeft, bij monde van president Trump een 
reuzenstap genomen met betrekking tot het erkennen van de 
stad Jeruzalem als enige hoofdstad van Israël. 
 

Opvallend is dat behalve de Palestijnen, vele andere landen hun 
onbehagen uitten ten aanzien van wat president Trump zei: 
 
“I have determined to accept Jerusalem as  

     capital of Israël”.  

 
Ook ons land , Nederland, schaart zich helaas onder de landen die 
in Openbaring anti-Israël worden genoemd. 
 
De Bijbelse voorspelling van Israëls toenemende isolatie zien wij 
voor onze ogen waar worden. 
Een reden te meer voor ons, als kinderen van de Allerhoogste, om 
Zijn volk te ondersteunen, ten minste door gebed. 
          Bron: Frans de Vries. 

mailto:rita_vangenderen@msn.com
mailto:Joanne.den.d@gmail.com
http://christenenvoorisrael.nl/2015/01/joden-zien-weinig-toekomst-in-europa/

