
 

 
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     : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.    : Alie van den Heuvel  
 
Offergave   : Gemeentewerk  
     Project Albir 
 
Offergave vorige week  : Gemeentewerk € 117,00  

  Dank voor uw gaven 
Liederen: 
 
Opw.   47 Omdat Hij leeft    
Opw. 214 Ik wandel in het licht met Jezus    

Opw. 217 O, welk een wond’re Verlosser       
Opw. 707 U bent mooier dan ik kan omschrijven      
Opw. 494 Soms als ik  Uw liefde voel 
Opw. 521 U zorgt voor heel de schepping 
Opw. 407 O Heer, mijn God     
Opw. 205 U Heer, bent wonderschoon 
Opw. 327 Jezus, ik hou van U  
  
Aanstaande woensdag 22-02-2017 om 10.30: 
 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Jan Stalman 
Zang o.l.v. Frans de Vries 
 
Aanstaande vrijdag 24-02-2017 om 16.45 Coro Patricia. 

 
Volgende week zondag 26-02-2017: 
 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Cees van den Heuvel 

Zang o.l.v.    : Rita van Genderen  
 
Voor de goede orde “Verrassingstocht”. 
 
Donderdag 23-02-2017 is het zo ver, de “Verrassingstocht”. 

Instappen bij Residencia Cioudad Patricia om 09.30. 
Vertrek om 09.45, lunch pakket zelf mee brengen. 
Mocht u medicijnen gebruiken, gelieve deze niet vergeten.  
Wij kijken uit naar een gezellige dag met elkaar, en vergeet uw 
goede humeur niet.   Groet, de organisate.                                                                              



 

Vervolg: Een helende PG Benidorm gemeente.                                

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar je kan je soms behoorlijk 

eenzaam voelen in de gemeente.                                         

Onze innerlijke strijd is geen gemeenschappelijke strijd meer. 

Maar velen van ons hebben wonden opgelopen en voelen zich 

vervreemd van zichzelf en hun omgeving.                             

Juist dan kan een gemeenschap (gemeente/kerk) veel schenken: 

aanvaarding, herkenning, bemoediging, heling en sturing. 

Verbondenheid is een vitale, onontbeerlijke kracht als het erom 

gaat de belangrijkste zaken van de ziel te raken, de zaken die ten 

grondslag liggen aan al onze persoonlijke, emotionele en 

psychische problemen.                                                           

De beste weg naar het overwinnen van problemen is die van het 

herstellen van de verbondenheid met God en met Zijn 

gemeenschap. (gemeente / kerk) 

Lieve mensen ik roep u op om in verbondenheid met God en 

elkaar te leven.                                                                       

Ik geloof dat genezing voor een belangrijk deel wordt bewerkt 

door de gemeenschap van Gods volk.                                   

Door gewone christenen die in hun leven verbonden zijn als man 

en vrouw, als broer en zus, als vrienden onderling.                   

Zij kunnen een stuk genezing brengen waarvoor we nu te snel 

een beroep doen op professionele hulp.                           

Natuurlijk ben ik wel zo reëel te erkennen dat indien wij niet 

voldoende kennis hebben, wij een beroep mogen doen op 

professionele hulp.                                                                                     

Maar laten wij niet vergeten dat God in de gemeenschap van de 

gelovigen (uw gemeente dus) het vermogen heeft gelegd de zieke 

ziel te genezen.                                                                     

Die kracht komt vrij in een nieuwe manier van omgaan met 

elkaar.                                                                                 

Het effectiefste wat we doen kunnen om iemand te helpen 

veranderen, is hem overvloedig te laten proeven van Gods 

ongelooflijke goedheid in het Nieuwe Verbond.                        

God kijkt vol vreugde naar ons, met ogen die achter de puinhopen 

iets goeds zien, met een hart dat opgewonden klopt over wie we 

zijn en wie we zullen worden. 



 

De kracht van verbondenheid wordt ervaren wanneer mensen er 

voor elkaar willen zijn. Wanneer liefde en zorg gegeven en 

ontvangen worden. Het wordt dan een genezende kracht. 

Christenen beschikken over bronnen die, als ze aangeboord 

zouden worden, gebroken harten kunnen genezen en de schade 

van een achtergrond van misbruik kunnen helpen te boven 

komen. Ze kunnen mensen die depressief zijn helpen weer moed 

te vatten, eenzamen stimuleren contacten te zoeken, 

ontmoedigde mensen van nieuwe levenskracht voorzien en hoop 

brengen in de levens van tallozen die zich verworpen, eenzaam 

en nutteloos voelen.                                                            

Deze bronnen treft u aan in 1 Cor. 12 waar gesproken wordt over 

de gaven van de Geest.                                                       

Onze beschaving is individueel ingericht met als gevolg dat veel 

eenzaamheid zijn weerslag kan hebben op lichamelijke kwalen en 

ziekten.                                                                               

Wat wij het meest nodig hebben, is de ontwikkeling van 

gemeenschappen (gemeenten/kerken) waar het hart van God 

klopt en waar zwakkeren vol vertrouwen de arm van de sterkeren 

kunnen nemen om zo samen verder hun weg te zoeken.           

Als wij samen het goede van God uitspreken over het leven en de 

situaties van de mensen die hulp en ondersteuning krijgen, zal er 

vrede ontstaan en komt er ruimte en veiligheid om pijnlijke 

ervaringen niet te bedelven maar juist te benoemen.   

 Bron: Albert den Dekker. 
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