
 

  

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 –    : Jan Visser  
     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
   

 
Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 155,39 
- Zending   : €   94,27 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
 

 
Liederen 
 
Opw. 553 Laat het feest zijn in de huizen 
Opw. 621 U bent mijn anker 

Opw. 661 Maak groot onze God 
Opw. 680 Iedereen zoekt naar liefde 
Opw. 707 U bent mooier 
Opw. 548 De muziek vervaagt 
Opw. 789 U leert mij lopen over water (Res.) 
 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 17-01-2018 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 
 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Johan ter Maat 
Zang o.l.v.     : Albert den Dekker 

 

Volgende week zondag 21-01-2018 
 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord –     : Marcel van Genderen  
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant   



 

 

Wie is de dienstknecht?  
 
Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen 
……… [maar] Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar 
niet zal worden weggenomen.   

           Lucas 10:40-42 NBG            
Marta maakt zich druk om iets goeds. 
Jezus zou bij haar eten. 
Ze bediende God letterlijk. 
Het was haar doel om Jezus een plezier te doen. 
Maar ze maakte een veelvoorkomende maar gevaarlijke fout. 
Toen ze voor Hem begon te werken, werd haar werk belangrijker 
dan haar Heer. 
Wat begon als een manier om Jezus te dienen, werd langzaam en 
subtiel een manier om zichzelf te dienen. 
Ze is vergeten dat de maaltijd Jezus moet eren, niet Maria. 
Het is gemakkelijk om te vergeten wie de dienstknecht is en wie 
degene is die gediend moet worden. 
      He Still Moves Stones 

Bron: Leven uit Genade. 
   
Zeven onderdelen van de wapenrusting      
 
De wapens van onze strijd: 

In Efeze 6:13-18 noemt Paulus zeven geestelijke wapens die we 

nodig hebben.                 

Het zijn voorwerpen van geestelijke toerusting.         

Paulus doet dit naar het voorbeeld van de uitrusting van een 

Romeinse soldaat in die tijd.                      

Dit is de lijst van onze wapenrusting: 

1 De gordel van de waarheid (vers 14).       

In Paulus’ tijd droegen mannen en vrouwen gewoonlijk lange, 

losse gewaden die tenminste tot de knieën reikten.       

Voordat ze iets konden ondernemen, moesten ze hun gewaad 

oppakken en tussen hun gordel stoppen.      

Pas daarna konden ze in beweging komen.     

We zien dit verschillende keren terugkomen in de uitdrukking: 

“omgord de lendenen …………” Het gebruik van de gordel van 

de Waarheid betekent dat we elke vorm van oneerlijkheid of 

compromis verwerpen.       
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Als we deze dingen niet opruimen en uit de weg doen, zullen ze 

onze geestelijke voortgang en groei belemmeren.   

We moeten trouw zijn aan de waarheid van de Bijbel, zelfs als ons 

standpunt controversieel of impopulair is.              

Het vereist ook volledige openheid en oprechtheid in onze waarde 

voor gezonde geestelijke groei.          

Petrus schrijft aan jonge christenen:  Legt dan af alle bedrog, 

huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als 

pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat 

gij daardoor moogt opwassen (1 Petrus 2:1-2).     

En boven alles moeten we volkomen open en eerlijk zijn in ons 

contact met God zelf.       

Dit is een voorwaarde om openbaring van God te kunnen 

ontvangen. In Psalm 51:8 zegt David:     

           Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het 

geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.     

            God onthult Zijn verborgen wijsheid alleen 

aan de genen die (de) waarheid hebben in het verborgene. 

     In het Engels staat hier in their inward 

parts: in hun binnenste.    

2 Het borstwapen der gerechtigheid (vers 14)    

Dit pantser beschermt ons hart.                 

In Spreuken 4:23 worden we gewaarschuwd: Behoed uw hart 

boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des 

levens.                   

Het succes in het geestelijk leven hangt af van ons hart.    

Vervolg in Weekbulletin 2018-03  

Bron: Derek Prince                   
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