
 

  

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 2018/07  
18 februari 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 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord    : Albert den Dekker  
     Zang o.l.v    : Alie van den Heuvel  
 

Offergave: 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
Project Albir 
 

Vorige week:  
- Gemeentewerk  : € 255,01 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen         
Opw. 507 ’t Is goed om U te ontmoetten 

Opw. 217 O, welk een wond’re Verlosser 

Opw. 554 Ik weet Hij heeft mij gered 

Opw. 688 Genade zo groot  

HM.    71 Geborgen in de hand van God 

Opw. 464 Wees stil voor het aangezicht van God           

Opw. 626 Eindeloos, zo eindeloos            

Opw. 770 Ik zal er zijn                     

Opw. 549 Ik kniel neer en belijd                                                                                      

Activiteiten deze week                                             

Woensdag 21-02-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond/ Bijbelstudie   : Marcel van Genderen                      

Zang o.l.v.     : Marcel van Genderen             

Vrijdag 23-02-2019 om 16u45 Ciudad Patricia         

Samenkomst met zang : Allen               

Volgende week zondag 25-02-2018  
Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Johan ter Maat  
Zang o.l.v     : Sylvia Aal   
 
Aankondiging: 
De Verrassingstocht, 22 februari is het zover. 
We vertrekken om 10.00 precies van Patricia, 09.45 instappen. 
Zelf uw lunch en drinken meenemen. 



 

 

Ook niet vergeten om een warme jas of iets dergelijks mee te 
nemen. 
We hebben veel buiten activiteiten en kijken uit naar een fijne 
gezellige dag met elkaar en zoals het weerbericht er nu uitziet, 
schijnt de zon. 

     Het voorbereidings comité.  
 
Frans en Els de Vries naar Nederland. 
19 februari vertrekken ze ! Hun kennende gaat dit met pijn in hun 
hart. 
Voor een ieder die Frans en Els  kennen is het vertrek van Frans 
en Els naar Nederland best wel een klap. De plaats die ze in het 
hart van velen innemen  , de trouw waarmee ze zowel onze 
Gemeente , maar ook de Torrevieja gemeente  dienden was 
intens ! Met blijdschap de Here dienen stond altijd hoog in het 
vaandel bij dit echtpaar. Een voorbeeld voor ons allen ! We zullen 
ze in alle opzichten missen ! 
 
Het beeld van Pascha: 

Gods voorziening voor ons in dit eindtijdconflict met satan werd al 
profetisch voorzegd in de verordeningen voor het Pascha, de 
gebeurtenis waarbij God Israël bevrijdde uit Egyptische slavernij. 
Het Lam dat in de ceremonie geofferd moet worden wijst vooruit 
naar Jezus, ‘het Lam van God’.  

Ieder Israëlische gezinshoofd had de verantwoordelijkheid een 
lam te selecteren en te slachten en het bloed op te vangen in een 
schaal. Het bloed in de schaal op zichzelf beschermde nog 
niemand – niet één Israëliet. Het bloed moest uit de schaal 
genomen worden en op de bovenste dorpel en beide deurposten 
van elk Israëlische huis gestreken worden.  
Pas dan was dat huis beschermd. Gods belofte was: Wanneer Ik 
het bloed zie, dan ga Ik u voorbij, oftewel ,,Mijn oordeel zal u 
overslaan en niet op u komen’’. 
Daarom was er dit tweede noodzakelijke onderdeel van de Pascha 
– ceremonie; de hysop, een plant die veel voorkomt in het Midden 
Oosten. Het hoofd van iedere familie moest een bundel hysop 
plukken, de bundel in het bloed in de schaal dopen, en het dan op 
de bovendorpel en de twee deurposten van zijn huis strijken. 
Alleen dan was dit huis beschermd. 

Wat heeft dit te maken met het offer van Jezus aan het kruis toen 
Hij Zijn levensbloed voor ons vergoot? Om een beeld te ontlenen 
aan de ceremonie van Pascha; het bloed is op dit moment in de 
schaal. Maar het bloed in de schaal beschermd nog niemand. Het 
moet overgebracht worden van de schaal naar de plaats waar 
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ieder van ons leeft. Bij het Pascha was de hysop die het bloed 
aanbracht op de plaats waar het nodig was. Wat komt in ons 
leven overeen met hysop? Hoe kunnen we het bloed van Jezus 
toepassen waar nodig is? Het antwoord vinden we in 
Openbaringen 12:11; Zij (de gelovigen op aarde) hebben hem 

(satan) overwonnen door het bloed van het Lam en het woord 
van hun getuigenis. Ons getuigenis doet voor ons wat de hysop 
deed voor de Israëlieten.  
Wordt vervolgt in Weekbulletin 2018-07 

   Bron: Derek Prince.     
Een hart vol vrede: 
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder 
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en 
brengt niets dan goed vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht   
Jakobus 3:17  
Het hart van Jezus was puur. De Verlosser werd door duizenden 
aanbeden, maar was er tevreden mee een eenvoudig leven te 
leiden. Hij werd verzorgd door vrouwen (Lucas 8:1-3), maar nooit 
beschuldigd van het hebben van wellustige gedachten. Hij werd 

door zijn eigen schepping veracht, maar was bereid hen te 
vergeven nog voor ze om genade smeekten. Petrus, die 
drieënhalf jaar met Jezus rondreisde, beschreef Hem als een ‘Lam 
zonder smet of gebrek’ (1 Petrus 1:19). Johannes concludeerde 
na een zelfde periode bij Jezus te zijn geweest: ‘Er is in Hem geen 

zonde’ (1 Johannes 3:5). Jezus hart was vol vrede. De discipelen 
maakten zich zorgen over het voedsel van de duizenden, maar 
Jezus niet. Hij dankte God voor het probleem. De discipelen 
schreeuwden het uit van angst in de storm, maar Jezus niet. Hij 
sliep er doorheen. Petrus trok zijn zwaard om met de soldaten te 
vechten, maar Jezus niet. Hij stak Zijn hand uit om te genezen. 
Zijn hart was vol vrede. 
                  Just Like Jesus 
Bron: Leven uit Genade.              

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

