
 

  

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! 
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We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.
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Erediensten 
- 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord – Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen  
     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  
 

Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
Zending 

Vorige week:  
- Gemeentewerk  : € 115,11 

Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen 
Opw. 720    In de naam van de Vader 

Opw. 733    De zon komt op 

Opw. 764    U zult altijd voor ons strijden 

Opw. 681    Ik zie de grote Koning 

Opw. 789    U leert mij lopen op het water 

Opw. 737    U nodigt mij aan tafel 

                                                                                           

Activiteiten deze week                                              

Woensdag 07-02-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bijbelstudie/Bidstond  : Leen van der Sluis                     

Zang o.l.v.     : Rita van Genderen                  

Vrijdag 09-02-2018 om 17u00 Ciudad Patricia          

Samenkomst met zang       : Allen 

Volgende week zondag 11-02-2018 
Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Jan Visser  
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant   

 
Aankondiging: 
Komende verrassingstocht 22 februari a.s. tijdig aanmelden bij 
zus Carla v.d. Waal. 
 
Update Ab van der Velden 
Afgelopen dinsdag is onze broeder Ab vanuit het VU overgebracht 
naar het verpleeghuis “Magnushof “ in Schagen waar hij ongeveer 
nog een week of 6 moet revalideren. Hij wordt nog  via een sonde 
gevoed en moet nu weer leren slikken. Iets waar  hij  heel veel 
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moeite mee heeft, wat te begrijpen is , aangezien hij al maanden 
niet meer heeft kunnen slikken. Hierdoor raakt hij  soms erg 
ontmoedigd , maar de gebeden  van zijn broeders en zusters 
geven hem kracht ! a.s. dinsdag moet hij weer naar de VU voor 
controle. Laten we blijven bidden voor Ab en natuurlijk ook voor 

Klazien , die ook veel moet doorstaan. 
 
Zeven onderdelen van de wapenrusting (Vervolg) 
De wapens van onze strijd: 
 
5 De helm des heils (Efeze 6 vers 17).        
 
Zoals het borstwapen ons hart beschermt, zo beschermt de helm 
ons denken, ons gedachten leven. 
De gedachten wereld is de plaats waar christenen het meest 
worden aangevallen. 
In ons denken speelt zich een voortdurende oorlog af. 
Satan probeert ons gedachten in te fluisteren die ons storen en 
die ons afhouden van effectieve oorlog tegen hem.  

 
God geeft ons veel lessen op dit gebied. 
Als pas bekeerde wordt je op dit gebied voortdurend aangevallen 
en daardoor ontmoedigd.  
We komen erachter dat op dit gebied een goede bescherming 

nodig was. 
Daarom staat er in Efeze 6:17 dat het noodzakelijk is voor ons 
allen om onze gedachten / verstand goed te beschermen. 
Beschermd worden tegen elke aanval van depressie, wanhoop of 
ontmoediging. 
 
De wapens die we tot nu toe hebben bekeken dienen alleen of 
hoofdzakelijk ter bescherming of verdediging. 
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Daarom is het van levensbelang te weten dat, voordat we kunnen 
aanvallen zekerweten dat onze verdediging in orde is.     
Dan zijn wij ook voorbereid op een tegenaanval van de vijand. 
Zijn wij niet voorbereid op een tegenaanval dan kan je gewond 
raken en sneuvelen (geestelijk). 

Zorg dat je geen slachtoffer wordt van deze vijand. 
We zullen nu de twee laatste wapens bekijken. 
 
6 Het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God (Vers 17) 
 
Dit zwaard kan gebruikt worden ter verdediging of voor een 
aanval, maar voornamelijk om aan te vallen.  
“De aanval is de beste verdediging” en dat gaat ook vaak op in de 
geestelijke wereld. 
Zolang Zijn Woord op een boekenplank of op een nachtkastje ligt, 
treft het geen doel. 
Als we daaraan tegen het Woord in onze mond nemen en het in 
geloof vrijmoedig uitspreken (proclameren), dan wordt het een 
scherp, twee snijdend zwaard. 

Let op dat er staat “het zwaard des (Heilige) Geestes”. 
We kunnen Gods Woord in onze mond nemen, maar het is de 
Heilige Geest in ons die het hanteert en effectieve slagen maakt.  
 
Een perfecte voorbeeld van hoe het zwaard des Geestes gebruikt 

kan worden zien we in de woestijn waar Jezus door satan wordt 
verzocht. 
Satan benaderde Jezus drie keer met een verzoeking en iedere 
keer stuurt Jezus hem weg met dezelfde zin: 
Er staat geschreven …………… (Mattheus 4:4+7+10). 
Jezus gebruikte geen ander wapen dan het gesproken Woord van 
God, en God heeft datzelfde wapen beschikbaar gesteld voor 
iedere christen. 
 
Twee belangrijke dingen om te onthouden; 
Ten eerste, Jezus was vol van de Heilige Geest (Lukas 4:1) 
De Heilige Geest in Jezus leidde Hem om het zwaard te 
gebruiken. 
Ten tweede had Jezus, zoals elke Joodse jongen in die tijd, lange 
Bijbelse passages uit het hoofd geleerd. 

De Bijbelverzen waren opgeslagen in Zijn geheugen. 
Laten wij in onze tijd hetzelfde doen als Jezus. 
 
7 Aanhoudend bidden  (vers 18), laatste onderdeel wapenrusting.  
Vervolg in Weekbulletin 2018-06  
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                                                       Bron: Derek Prince.                 
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