
 

  

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  : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 77,90 
- Project Albir € 31,00 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw.    1 Hij’s de Koning van mijn hart  
Opw.  14  The joy of the Lord is my strength  
Opw. 230 Want ik maak mij een geest’lijke tempel 
Opw. 273 Lofoffers brengen wij aan U   
Opw. 181 Majesteit, groot is Zijn majesteit   

Opw. 246 Koning Jezus, prijst Koning Jezus 
Jhd.  890 Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader    
Opw. 316 Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer 
 
 
 
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 en H.A. : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v   : Hendrik Vromant  



 

 

Door God geadopteerd 
 
De Geest Zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.  

Romeinen 8:16 
  

Als we tot geloof in Christus komen, vergeeft God ons niet alleen, 
Hij adopteert ons ook. 
Via een dramatische reeks gebeurtenissen, veranderen we van 
veroordeelde wezen zonder hoop in geadopteerde kinderen 
zonder angst. 
Dat gebeurt op de volgende manier. 
Je verschijnt vol rebellie en fouten voor de rechterstoel van God. 
Vanwege Zijn gerechtigheid kan Hij uw zonden niet laten gaan, 
maar vanwege Zijn liefde kan Hij u niet laten gaan. 
Dus straft Hij Zichzelf aan het kruis voor uw zonden; een 
hemelschokkende daad. 
Er wordt evenveel recht gedaan aan Godsgerechtigheid als aan 
Zijn liefde. 
E u, Gods schepsel, bent vergeven. 

Maar het verhaal eindigt niet Gods vergeving. 
Het zou voldoende zijn als God alleen je naam gezuiverd had, 
maar Hij doet meer. 
Hij geeft u Zijn naam. 
      The Great House of God  

Bron: Leven uit Genade 
 
Nazomer Gospelavond in Ciudad Patricia Benidorm: 
 
Op vrijdagavond 22 september zal in het resort Ciudad Patricia te 
Benidorm een kooruitvoering worden gegeven door JOYFUL 
Gospel Costablanca en Gospelformatie JOY! uit Nederland. 
Het zal een voorstelling worden van ruim één uur waarin u kennis 
kunt maken met de “roots” van de gospelmuziek, maar ook de 
liederen zoals ze vaak in de Afro Amerikaanse kerken worden 
gezongen, zullen worden gehoord. 
De toegangsprijs voor deze voorstelling bedraagt 9 euro en u kunt 
nu reeds uw ticket reserveren via: info@joygospel.nl  
Aan de deur zal er ook kaartverkoop zijn, maar op=op. 
Vermeld u duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal 

kaarten dat u wilt reserveren. 
De avond start om 20.00 en duurt tot uiterlijk 21.15 
Adres: Ciudad Patricia, Calle Rumania 26, 03503 Benidorm.  
Wij zien uit om u op deze avond van harte welkom te heten. 
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Blaas de bazuin op Sion 
 
Blaas de bazuin op Sion, maak alarm, 
en openbaar Zijn Geesteskracht, Zijn rechterarm, 
kind ’ren van God, ontwaak en stel u op, 

beklim tezaam die Godgewijde top. 
 
Satan gaat rond, hij brult en steelt en moord, 
verblindt de volk ’ren met zijn leugenwoord. 
Geest tegen geest, Gods kracht in ons is meer, 
In heel ons leven heil ’gen we Hem als Heer. 
 
Zonen van God, die mensen gaan bevrijden, 
die groeiend naar Zijn Beeld zich elke dag verblijden, 
die vol van moed, van kracht, van overtuigd geloof, 
terug gaan eisen wat de duivel heeft geroofd. 
 
De blinden zullen weer gaan zien de waarheid van de Heer, 
de doven zullen weer verstaan die ene zuivere leer, 

o Heer, hoe groot Uw plan, Uw liefde voor de mens, 
wij zullen zijn als u, dat blijft Goddank geen wens. 
 
In Jezus Naam, volhardend in de strijd, 
gaan wij vooruit in deze duistere tijd. 

In Hem geborgen zal ons niets genaken, 
we willen luist ’ren, werken bidden waken. 
 
We zullen scheiden duisternis van licht, 
Ons hart daarbij geheel op Hem gericht, 
Hij voert ons aan, wij hebben niets te vrezen 
De Morgenster is in ons hart gerezen. 

     Bron: Alie van den Heuvel.  
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