
 

  

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 

 

- 15u /Avda Severo Ochea 10 

Het Woord  : Marcel van Genderen 

     Zang o.l.v   : Jack Barkey 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk  

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk € 49,20 

- Project Albir € 58,20  

   Dank voor uw gaven ! 

Liederen: 

 

Opw. 661 Maak groot onze God 

Opw. 731 Jezus ik houd van U 

Spa.  Al Rey Jezus 

Opw. 681 Ik zie de grote Koning  

Opw. 730 Loof de Heer 

Opw. 774 Ik verlang naar Jezus 

E.L.  Zittend aan de voet van Jezus 

Opw. 205 U Heer bent wonderschoon 

Opw. 187  Open mijn ogen 

 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Frans de Vries 

- Zang o.l.v. Rita van Genderen 

 

Vrijdag om 16.45 Ciudad Patricia,  Zingen met de bewoners 

  

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

Het Woord: Marcel van Genderen 

Zang o.l.v Hendrik Vromant 

 

 



 

 

BBQ a.s. dinsdag 27 juni 2017 gaat niet door 

 

Ons jaarlijks BBQ uitje met de gemeente hadden we gepland op  

de 27 juni kan vanwege gevaar “Groot risico op bosbranden” 

helaas niet doorgaan. De Valenciaanse overheid heeft 

waarschuwingsniveau 3 aangekondigd. De door u betaalde kosten 

van 5 euro p.p. kunt u bij Rita van Genderen  terug ontvangen. 

 

 

Vervolg: Christus is meer dan de engelen.  

 

Samengevat. 

 

1. Engelen omringen Gods troon, en zien Zijn heerlijkheid; 

maar zij zijn niet zo één met God dat zij ons Zijn liefde 

bekend kunnen maken.  

De engelen hebben heerlijke boodschappen en 

openbaringen van God in het Oude Testament gebracht.  

Maar God wil bij u en bij mij nader komen, nog heerlijker 

en krachtiger spreken. 

 

2. Woorden, wonderen. 

God kan die door de engelen evengoed door de Zoon laten 

brengen. 

Maar om het leven Gods in het hart te geven, en met het 

leven de liefde Gods uit te storten, daartoe was de Zoon 

nodig.  

Daartoe gaf God de Zoon.  

Daartoe moet ik niet alleen woorden van het Oude en 

Nieuwe Testament, maar de Zoon in het hart ontvangen, 

en door Hem zal God met mij en in mij spreken. 

 

3. Als ik heden een engelenverschijning had, wat zou ik mij 

bevoorrecht achten. 

Jezus, zoveel voortreffelijker geworden dan de engelen, 

Jezus aan de rechterhand van de Majesteit, Hij is het door 

wie God heden tot mij spreken wil. 

 

4. O mijn ziel! Wees stil tot God; in Jezus spreekt Hij tot u.   

 

    

Bron: Andrew Murray  
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Gods goede gaven. 

 

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven. 

 

   Jacobus 1:17 

 

Voelt het wel eens alsof je niets hebt? 

Kijk dan naar de gaven die God je heeft gegeven: 

 

Hij heeft Zijn engelen gegeven om voor jou te zorgen, God den 

Heilige Geest om in u te wonen, de Gemeente om je te 

bemoedigen, en Zijn Woord om je te leiden. 

 

Iedere keer als u spreekt, luistert Hij; 

doe een verzoek en Hij antwoordt.  

 

Hij zal u nooit te veel laten verleiden of te ver laten vallen. 

 

Als er een traan over je wang glijdt, is Hij om hem weg te vegen. 

 

Als er een liefdeslied uit je mond komt, is Hij er om het te horen. 

 

Hoe graag u Hem wilt ontmoeten, Hij ontmoet u nog liever. 

 

U bent door Christus uitgekozen. 

Hij maakt aanspraak op u als Zijn geliefde.  

 

                                                     When Christ Comes. 

 

Bron: Leven uit genade.  
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