
 

  

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    : Jan Visser 
     Zang o.l.v    : Marcel van Genderen  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 84,00 
- Zending € 66,60  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 120 Want U o Heer bent God, de Allerhoogste 
BTI.  366 Geef mij een hart om U te aanbidden  
Opw. 507 ’t Is goed om U te ontmoeten 
BTI.  299 God is goed voor mij  
NLG.   -- Sion is de plaats van lofprijs  

BTI.  335 De nieuwe wijn 
Opw. 418 Als ik opzie naar Uw heiligheid 
BTI. 380 Ik claim het Bloed 
NLG.   -- Geborgen in de hand van God 
 
 
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 : Frans de Vries 
Zang o.l.v  : Rita van Genderen  



 

 

Ik kies voor vreugde 
 
Ik zal mijn God uitnodigen om de God van mijn 
omstandigheden te zijn. 
Ik zeg nee tegen de verleiding om cynisch te zijn; 

het instrument van de luie denker. 
Ik weiger mensen als minder te beschouwen dan 
menselijke wezens die door God geschapen zijn. 
Ik kies ervoor om elk probleem te beschouwen 
als mogelijkheid om God te zien. 
 
Bron: Leven uit Genade. 
     
 
 
God dank zeggen 
 
Heer, Wij persoonlijk willen U bedanken, 
voor ’t Licht dat scheen in onze duistere nacht. 

U als de wijnstok en wij als de ranken, 
vervuld met stromen van Uw Geesteskracht.  
 
Wat is er veel gebeurd reeds in ons leven, 
’t herstel wat alles weer nieuw maakt en goed. 

Alleen aan U willen wij d’eer steeds geven, 
U hebt voor ons gestort Uw kostbaar Bloed. 
 
Er zijn daar uren van veel strijd en stormen, 
ons huis staat op het goede fundament, 
Uw Heilige Geest die zal ons omgaan vormen  
naar ’t Goddelijk Beeld dat met U samenstemt. 
 
De toekomst ligt o glorie voor ons open, 
wij gaan omhoog achter U Heiland aan. 
Uw voetstappen daar mogen wij in lopen, 
U bent in alle ding ons voorgegaan. 
 
Met heel ons wezen willen aanbidden, 
U glorie brengen, dank en lof en eer. 

U bent een Held, verlossend in ons midden, 
Wij volgen U, wij zijn Uw kinderen Heer.   
 
  
Bron: Alie van den Heuvel 
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Aan u denken  
 
Weest in geen één ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. 

 

 Filippenzen 4:6 
De hemel kent geen verschil tussen zondagmorgen en 
woensdagmiddag . 
God verlangt ernaar even duidelijk in de werkplaats te spreken als 
in de kerk. 
Hij verlangt ernaar te worden aanbeden als we aan de eettafel 
zitten en niet alleen als we aan de avondmaalstafel zitten. 
Er zijn misschien dagen die voorbijgaan zonder dat je aan Hem 
denkt, maar er is geen moment dat Hij niet aan u denkt. 
 
Met dit in ons achterhoofd, begrijpen we Paulus radicale doel: 
‘We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan 
Christus te onderwerpen’ 2 Korintiërs 10:5 
We kunnen bevatten waarom hij ons aanspoort: 

 
‘Bid onophoudelijk’ 1 Thessalonicenzen 5:17 en  
 
‘Verblijd u in de hoop. 
Zijt geduldig in de verdrukking. 

Volhardt in het gebed’ Romeinen 12:12 
 
   
       The Great House of God 
Bron: Leven uit Genade. 
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