
 

  

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    : Rita van Genderen  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
Project Albir 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 119,79 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 290 Hemelse Vader, hoor, wij eren U 
HM.    59 Ik zing lofprijs / I sing praises /  
  I give glory to Your Name  
Opw. 294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam  
Opw. 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt  

Opw. 675 Vader, ik kom in Uw heiligdom binnen  
Opw. 639 Ik heb U lief met heel mijn hart Heer        
Opw. 365 ‘k aanbid U Heer, almachtig God  
Opw. 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij 
 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 20-12-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

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

 
 
Volgende week zondag 24-12-2017 

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



 

 

Jeruzalem: De stad van God 
 
Voor Israël zelf is heel Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde 

hoofdstad van het land.                                                           

Al ruim 3000 jaar.                                                              

Nooit is het de hoofdstad geweest van een Arabisch land of van 

de Palestijnen.                                                                

Volgens de Israëlische premier Netanyahu zullen andere landen 

de stap van Amerika volgen en eveneens Jeruzalem erkennen als 

hoofdstad  van Israël en hun ambassades nog eerder naar 

Jeruzalem verplaatsen dan Amerika.                                         

Ik hoop en bid dat Nederland één van deze landen zijn. 

Geestelijke strijd                                                            

Waarom roept de Amerikaanse beslissing zoveel haat op, die zich 

niet zozeer op Amerika richt, maar meer op Israël?           

Waarom willen de Palestijnen Oost-Jeruzalem hebben, terwijl in 

feite Jordanië als een Palestijns thuisland is?                    

Waarom mag niet heel Jeruzalem de hoofdstad van Israël zijn? 

Wat heeft de wereld toch tegen Israël en tegen Jeruzalem?      

Het hoeft ons niet te verbazen, de Bijbel heeft het reeds voorzegd 

dat de wereld zich tegen Israël en Jeruzalem zal keren.                   

Er woedt een geestelijke strijd om Israël, om het land, volk en 

stad. 

Bijna de hele wereld kiest voor een zelfstandige Palestijnse staat, 

op grote delen van het grondgebied van Judea, Samaria en Oost-

Jeruzalem, gebied dat de Heere God aan Zijn volk Israël heeft 

gegeven.                                                                           

Israël zou zich terug moeten trekken binnen de grenzen, zoals die 

waren voor de Zesdaagse Oorlog in 1967. Israël is al tientallen 

jaren bereid tot vergaande en pijnlijke concessies om te komen 

tot een Palestijnse staat, maar voortdurend weigeren de 

Palestijnen daarop in te gaan en Israël te erkennen.                  

Wat zegt de Bijbel?                                                               

Wat moeten we hiervan vinden? Weet u, bij de beantwoording 

van deze vraag wil ik me laten leiden door Bijbel. Dat is 
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uiteindelijk belangrijker dan wat de wereld vindt, zelfs als het de 

machtigste leiders van de wereld betreft. 

Israël is Gods land, inclusief Judea en Samaria, door de wereld de 

Westbank of de Palestijnse genoemd.                                      

Als de Heere God waar dan ook in de Bijbel spreekt over        

‘Mijn land’, wordt daar altijd het hele land Israël mee bedoeld, 

inclusief de hele stad Jeruzalem.                                              

In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor 

altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe.                

U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’ 

Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw 

God, voor zorgt: Voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw 

God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het 

jaar.’                                                                                   

Joël 3:2: ‘Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege 

Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken 

verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’  

Bron: Dirk van Genderen         (Vervolg Weekbulletin 2017-52)      

Leer mij te leven 

Leer mij te leven geheel naar Uw wil. Leer mij geheel naar Uw wil 

U altijd te volgen, rustig en stil. Mijn hand in Uw hand kan ik 

veilig steeds gaan. Want U zal mij leiden op heel mijn levensbaan. 

U wil ik danken wat U deed voor mij. Getuige de wonden in Uw 

handen en zij. Dat U voor mij stierf, alleen aan dat kruis. En dat 

ik mag weten eens brengt U mij thuis.                                                                                                                                                              

         Bron: Nel Waanders  
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