
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 deze gemeente komt, of indien u 

na lange tijd terugkomt, van waar u ook komt, we heten 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:  

Elke zondag om 15u00 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10 

 

04/11 Het Woord – Albert den Dekker 

 Zang olv  Xavier Coecke 

11/11 Het Woord door Jan Visser 

 Zang olv  Hendrik Vromant 

18/11 Het Woord – Johan ter Maat  

 Zang olv Sylvia Aal 

25/11 Het Woord – Albert den Dekker 

 Zang olv Carla van der Waal 

 

 

Bijbelstudies/bidstonden: 

Elke woensdag om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Koffie vanaf 10 uur. 

 

7/11 Bijbelstudie Leen vander Sluis 

             Zang Albert den Dekker 

14/11 Gemeente vergadering  

21/11 Bidstond geleid door Johan ter Maat 

 Zang olv Leen van der Sluis   

28/11 Bijbelstudie en Zang olv Albert den Dekker  

 

 

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia:  

Deze maand  geen samenkomsten in  Patricia  

 

 

Offergaven: 

vorige maand    deze maand  

        

07/10 Gemeente : 102,02€ 04/11 Gemeente :  

 Zending :   48,41€  Zending : 

14/10 Gemeente : 147,98€ 11/11 Gemeente :  

21/10 Gemeente : 116,70€ 18/11 Gemeente :  

 Project Albir :   73,84€  Project Albir     : 

28/10 Gemeente :            € 25/11 Gemeente : 

       

Dank voor uw gaven!    

 

 

 



 

Gemeente Info: 

Op 14 november hebben we een Gemeentevergadering! 

Fijn als u er bij kan zijn! 

 

 

Genade is het grootste geschenk van God aan ons gegeven. 

 

Het is het geschenk wat ons verbindt met Zijn Liefde en toegang 

geeft tot de hemelse zegeningen zonder dat we het verdienen of er 

zelfs maar iets voor hoeven of kunnen doen. 

Het wordt ons geschonken via Jezus Christus. 

Genade is niet goedkoop. Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons 

dat godsgeschenk te kunnen geven. 

Genade is de totale vergeving van onze zonden maar gaat nog 

veel verder. 

Genade is ook de toegang tot alle geestelijke zegeningen door het 

geloof in Jezus Christus zonder dat we daar iets voor hoeven te 

doen. 

Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en 

te leren en te groeien in geloof en liefde. 

Genade bevrijdt ons van straf, oordeel en wet, schaamte en angst 

en zet ons in vrijheid. 

Gods genade maakt ons niet volmaakt maar geeft ons ruimte om te 

groeien naar volmaaktheid. 

Deze goddelijke genade kunnen we alleen vinden in Jezus Christus.  

 

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar 

de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, 

onze Here. 

 

Alle godsdiensten gaan uit van verdienste, oordeel en straf. Oorzaak 

en gevolg. Door het nauwkeurig opvolgen van de regels van de 

religie kom je uiteindelijk tot verlichting en bevrijding. 

Jezus leert ons het tegenovergestelde. Hij zegt. Jij kunt het niet. Ik zal 

het voor je doen. Je hoeft nu alleen nog maar Mijn geschenk van 

Genade te aanvaarden. 

 

Ef 2: 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote 

liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood 

waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, 

(door genade zijt gij behouden), 6 en heeft ons mede opgewekt en 

ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 

Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom 



zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus 

Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat 

niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat 

niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid 

heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 

Ook in het christendom echter wordt veel oordeel en straf gepredikt 

terwijl dat absoluut tegen de boodschap van Jezus ingaat. De 

boodschap van Jezus is het geschenk van Genade waarvoor we 

allemaal worden uitgenodigd om deze te aanvaarden en van 

daaruit te gaan leven. 

 

(gelezen op het internet) 

 

 

Spreuken 14:27 zegt: ‘De vreze des Heeren is een bron van leven.’ 

 

De vreze des Heren heeft niets te maken met angst voor God, maar 

veel meer met eerbied en ontzag voor Hem. Dat geldt voor de wijze 

waarop we omgaan met Zijn Woord, maar ook voor ons leven met 

Hem en ons spreken over Hem, ook in onze samenkomsten. 

Er is vaak zoveel oppervlakkigheid in ons geestelijke leven. Een 

werkelijke ontmoeting met de Heere kan dat in één keer veranderen 
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