
 

  

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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Wij willen een ieder een heel gezegend 2018 toewensen 

en ons gebed is, dat we ook als Gemeente in alle opzichten 
dichter naar Jezus toegroeien. 
 
 
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.



 
 

Eredienst 
 

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord – Oudejaarsdienst  : Marcel van Genderen 

     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk    
 
Vorige week:  

- Vrijwillige Kerstoffer PGB : € 114,28 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen 
 
Opw. 573 We zijn hier bij elkaar 

Opw. 668 Heer, U bent goed 
Opw. 679 Hij is hier 
Opw. 681 Ik zie de grote Koning 
Opw. 697 Al wat ik ben 
Opw. 731 Jezus ik hou van U 

Opw. 669 Heer van de eeuwigheid 
Opw. 645 Ik kies vandaag (na de Prediking / Zegen) 
 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 03-01-2018 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 
 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Geen Bijbelstudie 
Zang o.l.v.     : Geen Bijbelstudie 

 
 
Volgende week zondag 07-01-2018 
 

Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord – Nieuwjaarsdienst : Marcel van Genderen  
Zang o.l.v     : Rita van Genderen   
 
 



 

 

Jeruzalem: De stad van God (Vervolg)                                                             

Een eeuwige bezitting 
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. 
Het volk is door de Heere verstrooid over de hele wereld, als straf 
op hun zonden, hun ongehoorzaamheid.              

Maar Hij brengt Zijn volk thuis, in het land dat Hij hun heeft 
gegeven, tot een eeuwige bezitting.                 
Het is Gods land en daarom ben ik ervan overtuigd dat het volk 
geen land mag weggeven, ook niet aan een Palestijnse staat. 
En omdat Jeruzalem Gods stad is, voor eeuwig, geloof ik ook dat 
Israël geen enkel deel van Jeruzalem mag afstaan. 
Sommigen beweren dat deze toezeggingen in het Nieuwe 
Testament niet herhaald worden en dus niet meer zouden gelden.                    
Het is eerder net andersom; deze toezeggingen worden niet 

ingetrokken in het Nieuwe Testament, dus ze gelden nog steeds. 
Laten we niet te klein van de Heere denken en laten we niet zo’n 
onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament.    
Weet u, toen de Heere Jezus op aarde was, hadden Hij en Zijn 
discipelen/apostelen alleen – wat wij zo noemen – het Oude 

Testament.                     
De discussie zal zich de komende tijd steeds meer toe gaan 
spitsen op de toekomstige status van Jeruzalem.                                             
Blijft heel de stad de hoofdstad van Israël, of wordt het oostelijke 
deel van de stad weggegeven aan de Palestijnen? 

Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat het voorstel wordt 
gelanceerd dat Jeruzalem en dan met name het oostelijk deel van 
de stad een internationale status krijgt, onder internationaal 
bestuur. 

Zegen 
Het staat voor mij vast dat alle volken moeten kiezen; voor of 
tegen Jeruzalem als blijvende hoofdstad van Israël.            
Leest u maar na in Zacharia 12:2 en 3:              
‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle 

volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering 
van Jeruzalem.                     
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een 
steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.             
Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden 
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toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar 
verzamelen.’  Al eerder heb ik erop gewezen, en ik doe het 
nogmaals:                                    
De Heere let er nauwkeurig op hoe de volken zich opstellen 
tegenover Israël en met name als het over Jeruzalem gaat.          

‘Allen die Jeruzalem aanraken, met kwade bedoelingen jegens 
Israël en de God van Israël, zullen zichzelf zeker diepe sneden 
toebrengen, zegt immers Zacharia 12:3. 
Tegelijk geldt dat de Heere die landen zal zegenen die Zijn volk 
zegenen.             
Daarom geloof ik ook dat Hij de beslissing van Amerika om 
Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zal zegenen.           
Een zegen die ook klaar ligt voor andere landen die Israël zullen 
zegenen. Hierbij denk ik ook aan ons land.                
Nederland, Nederland, blijf met uw vingers af van Israël en van 
Jeruzalem.               
Zegen het volk, zegen en vervloek niet!  
En het zal juist Oost-Jeruzalem zijn waar vandaan eenmaal de 
Heere Jezus zal regeren over de hele wereld.              

              
           Bron: Dirk van Genderen                       
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