
 

  

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! 

 
 
 

 
 
 
 

 
Weekbulletin 2018/01  

7 januari 2018  
 
 
 
 
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 
      Nieuwjaarsdienst 

     Zang o.l.v    : Rita van Genderen  
 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
Zending   

 
Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 115,75 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
 

 
Liederen 
 
Opw. 620 Prijs God, de Heer die ons leven is 
Opw. 430 Heer, ik prijs U grote Naam 

Opw. 218 Is hier een hart door vrees benard 
Opw. 639 Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer 
Opw. 599 Nog voordat je bestond 
Opw. 463 Vader, daal nu met Uw Geest neer 
Opw. 550 Liefdevol trekt U mij dicht aan Uw hart 
Opw. 731 Jezus, ik hou van U 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 10-01-2018 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 
 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.     : Marja van Tent 

 

Volgende week zondag 14-01-2018 
 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord –     : Jan Visser  
Zang o.l.v     : Albert den Dekker   



 

 

Het fundament van moed  
 
Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet 
denken.      
           Hebreeën 8:12            

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’, 
Romeinen 8:1 
 
‘God laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te 
spreken die in Jezus gelooft’, Romeinen 3:26.      
 
Voor hen die in Christus zijn, zijn deze beloften niet alleen een 
bron vreugde. 
Ze vormen ook het fundament van echte moed. 
U bent ervan verzekerd dat uw zonden worden gefilterd, 
verborgen en buitengehouden door het offer van Jezus Christus. 
Als God naar u kijkt, ziet Hij u niet; Hij ziet Degene die u 
omgeeft. 
Dat betekent dat falen voor u geen reden tot ongerustheid is. 

Uw overwinning staat vast. 
Hoe zou u dan niet moedig kunnen zijn? 
      The Applause of Haven 
 
Bron: Leven uit Genade. 

   
 
Christus alleen      
 
Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan.                    

In ons leven, ons spreken, ons schrijven.                                

Dat wordt mij steeds duidelijker.                

Als ik spreek of schrijf, wil ik Christus centraal stellen.               

Als het gaat over Israël, moet Christus centraal staan.         

Altijd.                   

Niet de eindtijd, niet Israël, niet de Heilige Geest of wie of wat 

dan ook, maar Hij.           

Christus alleen.               

Zoals Mattheus 17:6 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus 

alleen.’                    

En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.                 

Te snel verliezen wij de Heere Jezus uit het oog.         

Terwijl Hij, als we Hem door genade mogen kennen en liefhebben, 
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zo onze eer, glorie en aandacht waard is.      

Op tal van plaatsen in de Bijbel worden we ook opgeroepen onze 

aandacht op Hem te vestigen.               

Dat bewaart ons voor afdwalingen, voor het volgen van 

dwaalleraren, voor zonden.            

Enkele Bijbelverzen ter illustratie.  

1 Korinthe 2:2 ‘Want ik had mij voorgenomen niets anders onder 

u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ 

Kolossenzen 3:1 - ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek 

dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de 

rechterhand van God zit.’ 

Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op 

de aarde zijn.’ 

Hebreeën 2:9 – ‘Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer 

gekroond, Die …..’ 

Hebreeën 12:2 – ‘Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de 

Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor…….’ 

Hebreeën 12:3 – ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n 

tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u 

niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’      

Zie op Hem, Jezus alleen, Hij is de weg de waarheid en het leven.                                         

Bron: Dirk van Genderen.                   

mailto:rita_vangenderen@msn.com
mailto:Joanne.den.d@gmail.com

