
 

 
PINKSTERGEMEENTE 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: 

 
Wanneer u vandaag voor het eerst in de gemeente bent of 
misschien na lange tijd terugkomt, dan willen we u van harte 
welkom heten in de Gemeente van de Heere Jezus. Voelt u zich 
thuis en we hopen, dat u een gezegende tijd met ons zult hebben. 



 

Eredienst: 
 
15.00         : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord en Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 
Zangdienst o.l.v.       : Rita van Genderen  
 
Collecte  :Gemeentewerk (zwarte collectezak) 
     Zendingswerk (bruine collectezak) 
 
Open Kerst offer :Gemeentewerk  € 129,61      

                  
 
Liederen: 
 
1. Opw. 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam G 

2. Opw.     6 Hij is Heer G 
3. Opw.   69 Ik heb je lief G  
4. Opw. 679 Hij is hier, Hij is bij ons G 
5. Opw. 331 Breng dank aan de Eeuwige  G 
6. Opw. 576 Als wij samen U aanbidden C 
7. Opw. 186 Hoe lieflijk op de bergen D 
8. Opw. 418 Als ik opzie naar Uw heiligheid D 
9. Lied  280 O, laat de Zoon van God omhullen u G 
 
Lied 61: Heer hef mij op     A 
  A        Bm    E7 
Heer hef mij  op -- en laat voor-taan  
E7      Bm       E7        A       E7 
mij op Uw heil’ –- ge  berg–top staan, 

E7             A   A7             D  Bm 
Op ho-ger  peil,  dan ik ooit stond.  
Bm       A  E7 A D – A – E7  
Heer plaats mijn voet -- op vas-te grond. 
 

Aanstaande woensdag 04-01-2017 om 10.30: 
 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Cees v.d. Heuvel 
Zang o.l.v. Albert den Dekker 
 

Volgende week zondag 08-01-2017 om 15.00 : 
 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Albert den Dekker 
Zang o.l.v.    : Alie v.d. Heuvel  



 

 
Korte  terugblik 2016  PGB.  
 
Sta je al op je linkerbeen … om met de rechterbeen 2017 te 
betreden?  
En hoe kijk je dan terug naar gebied 2016?  
Wat is de balans tussen goed en kwaad gedurende dat jaar?  
Eén ding weet je zeker: God houdt van jou. Veel uitroeptekens!  
En je hebt evenals ik alle reden om de toekomst jubelend 
tegemoet te zien.  

 
Enkele hoogtepunten uit 2016:   
   
1)We hebben in februari een hele gezellige Bloesemtocht mogen 
beleven.  

Geen deelnemers , die verkeerd reden deze keer.  
En uitgebreid mogen natafelen in de Oase,  
 
2)De tocht naar het Kruis  werd  in de Paas-mist ondernomen,  
Op de top stonden  intussen onze Britse broers en zussen al klaar. 
Te wachten  tot de zang en lofprijs kon beginnen.  
En we Benidorm- stad uitgebreid  konden zegenen.  
 
3)Onze gemeente BBQ werd  gehouden in  een stads park in 
Calpe .  
Ook daar ervoeren we de nabijheid van de Heer .  
Terwijl we genoten met Gods familie uit Torrevieja van het 
heerlijke eten.  
 

4)In het najaar deden we voor het eerst mee aan een 
Internationale Bijbelmarathon  
met Engelsen, Noren, Zweden en Spanjaarden lazen we in 3 
dagen het N.T.  
Genoeg om voor  te danken niet waar?  

 
5)Afgelopen zondag, op eerste Kerstdag, samen met de gemeente 
Torrevieja een  fijne Kerstviering gehouden.  
Ook deze dag hebben wij als een gezegende dag mogen ervaren. 
 

Of zit je toch met fronsende wenkbrauwen met de gedachte:  
“En hoe moet dat nou met mijn onbekeerde geliefden?”  
Bid tot Jezus, dank Hem en loof Hem.  
En dan…? Wel ga dan blij dansend en zingend met Jezus verder 
door het leven.  



 

Laat de mensen zien dat jouw Vader de almachtige God is.  
Wij wensen jullie allen een  gezond en gezegend 2017 toe  maar 
dan wel aan de hand van God.  
 
De kracht van Gods liefde: 
 
Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog zondaren waren.   Romeinen 5:8 
 
Is er iets dat Mij kan weerhouden om van u te houden? 

Kijk hoe Ik uw taal spreek, op uw aarde slaap en uw pijn voel. 
Aanschouw de Maker van het zicht en het geluid als Hij niest, 
hoest en Zijn neus snuit. 
 
Vraag u zich af of Ik wel begrijp hoe u zich voelt? 

Zie de Dreumes aan Maria’s tafel voor u; dat is God die met Zijn 
melk morst. 
Kijk in de fonkelende ogen van het Kind in Nazareth; dat is God 
die naar school loopt. 
  
Vraag u zich af hoelang Mijn liefde zal duren? 
U vindt het antwoord aan een ruw kruis op een steile heuvel. 
Daar ziet u Mij, uw Maker, uw God, doorstoken en bloedend, 
bedekt met spuug en doordrenkt met zonde. 
 
Dat is uw zonde die Ik daar voel. 
Dat is uw dood die Ik daar sterf. 
Dat is uw opstanding die Ik daar leef. 
 

Zoveel houd Ik van U. 
         

 In the Grip of Grace 
Bron: Leven uit Genade. 
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