
 

  

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    : Jan Visser  
     Zang o.l.v    : Hendrik Vromant  
Offergave: 

Deze week: 
- Gemeentewerk  

Vorige week:  
- Gemeentewerk  : € 148,40 

Zending   : €   70,69  
Dank voor uw gaven ! 
Liederen         
JdH. 256 Tel uw zegeningen 

JdH. 962 Al zou de vijgenboom niet bloeien 

Hym. 48 It is well with my soul 

Opw. 599 Nog voordat je bestond  

Opw. 618 Jezus, hoop van de volken 

Opw. 465 Ik prijs U, Heer            

Opw. 349 Hij is verheerlijkt            

Opw. 147 Father we love You            

Opw. 264 Waardig is het Lam                                                                                     

Activiteiten deze week                                              

Woensdag 14-02-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bijbelstudie/Bidstond  : Johan ter Maat                      

Zang o.l.v.     : Albert den Dekker                   

Volgende week zondag 18-02-2018  
Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Albert den Dekker  
Zang o.l.v     : Alie van den Heuvel   
 
Gemeente info: 

De tijd is nu aangebroken dat Frans en Els de Vries afscheid gaan 
nemen  van de Pinkster Gemeente Benidorm. Na jarenlang als 
dienstknechten van de Heer te hebben gearbeid gaan ze in 
Nederland dicht bij hun kinderen en kleinkinderen wonen.  
Vanaf 2004 tot en met 2017 hebben ze effectief meegewerkt om 

de Gemeente Benidorm op te bouwen. We zijn hun daar dan ook 
heel dankbaar voor en wensen hun uiteraard Gods rijke zegen 
toe. Ze zullen  op de plek waar ze komen een zegen zijn voor hun 
omgeving. 



 

 

De vertrekdatum naar Rumah Saya is nog niet exact bekend maar 
dat zij voor 20 februari a.s. in Nederland zijn is zeker. 
Dank allen voor uw gebeden.  
 
Mijn gebed: 

Hier is mijn hart Heer, 
ik wil het aan U geven. 
Het is niet nieuw meer maar gebroken en 
beschadigd door gebeurtenissen uit mijn verleden. 
 
Hier zijn de stukjes, ik heb ze bij elkaar gezocht 
en leg ze aan Uw voeten neer. 
Hier is mijn leven, kunt U het maken Heer? 
 
Hier is mijn hart Heer, 
het is een beetje vuil geworden onderweg. 
Wilt U het weer schoonmaken, 
als ik het aan Uw voeten leg? 
 

Er zijn zoveel vragen, wensen en dingen die ik nog wil vertellen. 
Hier is mijn leven, wilt U het herstellen? 
Als U het tenminste niet erg vindt om de gebroken stukjes weer  
te repareren en het steeds weer opnieuw met mij te proberen. 
 

Ik dank U dat ik elke dag weer 
met een schone lei mag beginnen. 
Hier is mijn leven heer, 
maakt U het nieuw van binnen. 
 
Bron: Sjaak van der Steen. 
 
Zeven onderdelen van de wapenrusting (Vervolg) 
De wapens van onze strijd: 
7 Aanhoudend bidden  (vers 18) 
Dit zevende wapen wordt niet op precies dezelfde manier 
genoemd als de voorgaande zes, maar is essentieel om de 
uitrusting van een christelijke soldaat compleet te maken.  
Met de zes voorgaande onderdelen was alleen de laatste – het 
zwaard van de Geest – een aanvalswapen en zelfs een zwaard is 

alleen effectief zover als de arm van de soldaat reikt.  
Dit zevende wapen van aanhoudend gebed is niet onderworpen 
aan deze beperking.  
We kunnen gebed met recht onze Lange Afstand Raket noemen. 
Gericht gebed, geleid door de Heilige Geest, kan continenten en 
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oceanen passeren en met onfeilbare precisie elk aangewezen doel 
treffen.  
Het is ongetwijfeld het meest krachtige en meest effectieve 
wapen van het christelijke arsenaal. 
Net als bij het eerder genoemde zwaard is ook dit wapen van 

aanhoudend gebed pas doeltreffend door de Heilige Geest. 
Het moet gebeden worden in de Geest, Efeze 6:18.   
God vertrouwt dit wapen niet toe aan christenen die alleen geleid 
worden door vleselijke begeerten en door hun gevoel.  
‘Aanhoudend gebed’ omvat veel verschillende soorten gebed, 
zoals genoemd in 1 Timotheüs 2:1 smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen.  
De Joodse raad, de hoogste religieuze autoriteit van het Joodse 
volk gaf een officieel bevel om niet te spreken over Jezus of 
onderwijs te geven in Zijn Naam. 
Met dit besluit van de raad had satan een bolwerk gebouwd dat 
alle verdere verspreiding van het evangelie en de groei van de 
jonge kerk had kunnen voorkomen.  
Maar toen de gelovigen geconfronteerd werden met dit satanische 

plan kwamen ze bijeen om Gods hulp te zoeken, ze riepen het uit 
naar Zijn tussenkomst. 
God antwoordde met zo’n demonstratie van kracht dat de ruimte  
waar zij vergaderd waren, werd bewogen, en zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord Gods met 

vrijmoedigheid, Handelingen 4:31. 
Het wapen van ‘aanhoudend gebed’ had satans bolwerk 
vernietigd. 
Het is tijd voor de kerk om zijn krachtigste wapen tot 
ontwikkeling te brengen en krachtig te gaan gebruiken: 
Het wapen van aanhoudend bidden. 
 
Bron: Derek Prince.                 
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