
 

  

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 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Albert den Dekker  
     Zang o.l.v    : Hendrik Vromant  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 
Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 99,85 
- Project Albir   : € 64,90  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen 
Opw. 298    Hosanna 

Opw. 554    Ik weet: Hij heeft mij gered 

Opw. 494    Soms als ik Uw liefde voel 

Opw. 563    I have a Light 

Opw. 717    Stil, mijn ziel wees stil 

Opw. 616    Houd me dicht bij U 

Opw. 731    Jezus, ik hou van U 

Opw. 679    Hij is hier 

Opw. 707    U bent mooier dan ik kan omschrijven 

Opw. 294    Glorie, glorie, glorie aan het Lam 

Activiteiten deze week 
 
Woensdag 24-01-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10 

-  

- Bijbelstudie/Bidstond  : Leen van der Sluis 
Zang o.l.v.     : Carla van der Waal 

 
Volgende week zondag 04-02-2018 
 

Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
 
Het Woord – Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen  
Zang o.l.v     : Albert den Dekker   



 

 

Gemeente info 
 
Het is weer zover, onze zussen Nelleke Waanders, Carla van der 
Waal en broer Sjaak van der Steen hebben de voorbereidingen 
voor de komende “Verrassingstocht 2018”, dat zal plaatsvinden 

op 22-02-2018, afgerond. 
Voor zover ik het kan inschatten zal het een mooie dag worden. 
Een dag met verrassende stops door het Spaanse landschap, deze 
dag wordt afgesloten met een diner. 
U kunt zich opgeven bij zus Carla van der Waal, de kosten zijn   
€ 22,50 incl. diner en bus kosten. 
 
Bewaak uw houding 
 
Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons Zijn 
liefde heeft getoond en ons door Zijn genade blijvende steun en 
goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het 
goede dat u doet en zegt. 
    2 Tessalonicenzen 2:16 

 
Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk 
alleen laat doen? (Lucas 10:40). 
Marta’s leven was overvol. Er moest verandering in komen. 
‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk,’ 

legde de Meester uit. 
‘Er is maar één ding noodzakelijk. 
Maria heeft het beste deel gekozen’ (Lucas 10:41-42). 
Wat had Maria dan gekozen? 
Ze had er voor gekozen om aan de voeten van Christus te zitten. 
God is blijer met de stille aandacht van een oprechte dienstknecht 
dan met de luidruchtige diensten van een norse dienstknecht. 
Het hart waarmee wordt gediend doet er meer toe dan de soort 
dienst die wordt verleend.   
Een verkeerde houding bederft het geschenk dat we voor God op 
het altaar leggen. 
                 He Still Moves Stones 
Bron: Leven uit Genade 
 
Zeven onderdelen van de wapenrusting (Vervolg) 

 
De wapens van onze strijd: 
3 De voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie 
des vredes (vers 15).                                                             
Als christenen moeten we mobiel zijn, voortdurend beschikbaar 
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voor het doel van God, waar en wanneer Hij ons roept, zelfs al is 
het kort van te voren of zijn er onverwachte omstandigheden. 
Dat vraagt om voorbereiding; we moeten vertrouwd raken met de 
basiswaarheden van het evangelie hoe we deze aan een 
ongelovige kunnen overbrengen. 

Bovendien gaat het om een evangelie van vrede en dat kunnen 
we pas goed overbrengen als we echte vrede in ons hart hebben, 
een rust die niet afhangt van uiterlijke omstandigheden. 
Voor een verwarde zondaar in moeilijkheden zal de toon van onze 
stem over het algemeen meer overbrengen dan de woorden die 
we spreken. 
 
4 Het schild van geloof (vers 16)  
Het woord dat wij vertalen met ‘schild’ hangt in de grondtekst 
samen met het woord voor ‘deur’. 
De lengte van zo’n schild was langer dan de breedte. 
Ook ons schild van geloof moet in alle opzichten compleet zijn. 
Het moet onze hele persoonlijkheid bedekken, geest, ziel en 
lichaam. 

We moeten geestelijk zo getraind en geoefend zijn dat we onszelf 
kunnen terugtrekken in een gebied dat helemaal bedekt wordt 
door de beloften van de Bijbel. 
Soms zijn de pijlen die satan tegen ons gebruikt ‘vurig’. 
Ze staan in brand, ze zijn niet alleen ontworpen om ons te 

verwonden, maar ook om ons te doen ontvlammen. 
Ze kunnen brandhaarden van roddel, laster of verdeeldheid in 
families of zelfs hele denominaties veroorzaken. 
Maar wie het schild van geloof op het juiste moment effectief 
gebruikt zal de pijlen niet alleen stoppen, maar ook doven. 
Het schild zal de vlammen blussen.                                    
Vervolg in Weekbulletin 2018-05       
                                              Bron: Derek Prince.          
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