
 

  

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 - Kerstsamenkomst : Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Vrijwillige Kerstoffer Pinkster Gemeente Benidorm 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 58,58 
Project Albir   : € 54,15 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Activiteiten deze week 
 

Woensdag 27-12-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 
- Bijbelstudie/Bidstond  : Geen Bijbelstudie 

Zang o.l.v.     : Geen Bijbelstudie 
 
Volgende week zondag 31-12-2017 

 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord - Oudjaarssamenkomst : Marcel van Genderen  
Zang o.l.v     : Albert den Dekker   
 
Jeruzalem: De stad van God (Vervolg) 
 
De Bijbel geeft verder aan dat het hele land Israël als een 

eeuwigdurende bezetting aan het Joodse volk is gegeven.        

Aan geen enkel ander land/volk heeft Hij zulke toezeggingen 

gedaan. Genesis 15:18 ‘Op die dag sloot de HEERE een verbond 

met Abram, en zei : Aan uw nageslacht heb IK dit land gegeven, 

van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Eufraat.’  

Genesis 17:18 ‘IK zal aan u en uw nageslacht na u het land waar 

u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit 

geven. IK zal hun tot een God zijn.’        

Deuteronomium 1:7-8  ‘Keer om, breek op en ga naar het 

bergland aan de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, 



 

 

het Bergland en het Laagland, in het Zuiderland en aan de 

zeekust, het land van de Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de 

grote rivier, de rivier de Eufraat.                                                                               

Zie, IK heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het 

land in bezit waarvan de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en 

Jakob, gezworen heeft dat HIJ het hun en hun nageslacht na hen 

geven zou.’            

Ezechiël 20:42 ‘Dan zult u weten dat IK de HEERE ben, wanneer 

IK u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover IK 

MIJN hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’        

De Troon van de HEERE      

Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion.                   

Psalm 132:13-14 ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen, HIJ heeft 

het begeerd tot ZIJN woongebied.                

Dit is, zei HIJ, MIJN rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal IK 

wonen, want naar haar heb IK verlangd.’ Jeremia 3:17 ‘In die tijd 

zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen.            

Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de 

HEERE, tot Jeruzalem.                  

Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna 

gaan.’             

Zacharia 8:3 ‘Zo zegt de HEERE: IK ben naar Sion teruggekeerd 

en IK zal midden in Jeruzalem wonen.     

Jeruzalem zal “Stad van de Waarheid” genoemd worden, de berg 

van de HEERE van de legermachten, de heilige berg.’    

Zacharia 12:6b ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom 

verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in 

Jeruzalem.’  

Een eeuwige bezetting            

De Bijbel spreekt duidelijke taal: Het Joodse volk is Gods volk, 

Israël is Gods land en Jeruzalem is Gods stad.             

Ook over de grenzen is de Bijbel duidelijk: Van de Nijl in het 

zuidwesten tot aan de grote rivier de Eufraat aan toe. 

  

Bron: Dirk van Genderen         (Vervolg Weekbulletin 2017-53)      



 

Pinkster Gemeente Benidorm  
Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

Website: www.pg-benidorm.nl      
Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35 

Voorgangersechtpaar: Marcel van Genderen, voorzitter / secretaris 
& Rita van Genderen  

M 604 170 439, M +31/644 072 600 

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com  

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257 
Email: jsbarkey@gmail.com  

Leden leidersteam: 
Milly de Groot, T 965 874 889 

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894 

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com   

 
 

Kerstprogramma Pinkster Gemeente Benidorm 2017 
 
15.00   Welkom en gebed door Marcel van Genderen 
   Daarna koffie thee met appelpunt 
 
Samenzang:  Feliz Navidad 
   Come one ring those bells 
   Licht in de nacht 
 
15.30 Korte pauze met een drankje en hartige   

hapjes 
 
Samenzang:  Gloria in Excelsis Deo 
   Komt laten wij aanbidden 
 
16.00   Kerstboodschap 
 
16.30   Korte pauze met een drankje en salade 
 
Samenzang:  Immanuël 
   Ere zij God in den hoge 
 
17.00   Afsluiten met gebed en zegen 
 
 
Bij de uitgang staat een offermandje voor een vrijwillig open offer. 
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