
 

  

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 
 
- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 

Het Woord    : Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v    : Frans de Vries 

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 48,30 
- Project Albir € 71,45  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 639 Ik heb U lief met heel mijn hart Heer  
Opw. 642 De Rivier – Al mijn zonden 
Opw. 126 Jezus vol liefde, U wil ik prijzen 
Opw. 147 Father we love You 
Opw. 233      Koning Jezus heerst 

Opw. 245 Hier in Uw heiligdom  
Opw. 257 Uw lieflijk aangezicht 
Opw. 389 Create in me a clean heart 
 
 
Geen door de weekse diensten 
 
Tot ongeveer 1 oktober zullen we geen door de weekse dienst 
hebben in de kerk en in Patricia. 
Als de overwinteraars weer komen dan zullen we weer hiermee 
beginnen. U bent uiteraard vrij om  onze vrienden in Patricia een 
bezoekje te brengen. Dat zal zeer zeker op prijs worden gesteld. 
 
 
Volgende week zondag 

 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v  : Sylvia Aal  
 



 

 

Een uitverkoren geslacht  
 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
een koninkrijk van priesters, een heilige natie, 
een volk dat God Zich verworven heeft om de grote  

daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis 
heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke Licht. 

 1 Petrus 2:9 
Voelt u zich weleens onopgemerkt? 
Nieuwe kleren en een nieuwe levensstijl helpen misschien even. 
Maar als je op zoek bent naar duurzame verandering, leer uzelf te 
zien zoals God u ziet.: 
‘Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de 
mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon 
opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden’  
(Jesaja 61:10). 
 
Raakt u uw zelfvertrouwen wel eens kwijt? 
Als dat gebeurt, herinner je dan wat je waard bent. 

‘U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of 
goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw 
voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed, 
van een Lam zonder smet of gebrek, van Christus’ 
(1 Petrus 1:18-19). 

 
Het is een uitdaging om dat te onderhouden. 
Om erover, in stilte te overdenken. 
Om erop gericht te zijn . 
Om Zijn liefde toe te staan, de manier waarop u naar uzelf kijkt te 
veranderen.   
      When Christ Comes 
 
Bron: Leven uit Genade. 
 
 
 
Ik kies voor vriendelijkheid 
 
Ik zal vriendelijk voor de armen zijn, want zij zijn alleen. 

Vriendelijk voor de rijken, want zij zijn bang. 
En vriendelijk tegen hen die onvriendelijk zijn, want zo heeft God 
mij ook behandeld. 
 
Bron: Leven uit Genade.  
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Gedicht ter eer van onze Heer 
 
God wil ons graag gelukkig zien, 
ons waarlijk leven geven, 
Hij wil dat wij Hem hulde bien,  

Maar ook, dat wij vergeven.  
 
God zegt: “IK maak je leven vrij, 
mag IK de takken snoeien, 
zodat je vruchten draagt voor Mij 
en in Mijn tuin gaat bloeien. 
 
God geeft ons kracht om voort te gaan, 
Hij schenkt ons liefd’en zegen, 
draag je je kruis achter Hem aan, 
Hij Zelf baant dan de wegen.   
 
God is ook in ons donker dal, 
Zijn Hand zal ons behoeden, 

omdat Hij ’t zwaarste dragen zal 
en alles gaat vergoeden. 
 
God, onze God, hoe groot zijt Gij, 
hoe heerlijk is Uw glorie, 

Uw volk trekt op, verheug en blij, 
Aan U Heer, de victorie. 
 
Bron: Alie van den Heuvel. 
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