
 

  

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 & H.A.: Marcel van Genderen 
     Zang o.l.v  : Hendrik Vromant  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Zending 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 88,01 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw. 298 Hosanna, hosanna  
Opw. 271  Want U bent machtig  
Opw. 420 Geen andere naam dan de naam van Jezus 
Opw. 599 Nog voor dat je bestond   
Opw. 302 Uw naam is als balsem voor ‘t hart   

Opw. 389 Create in me a clean heart 
Opw. 474 Niemand is als U 
Opw. 004 Zijn naam is wonderbaar    
Opw. 731 Jezus, ik hou van U 
Opw. 602 Vrede van God (eind van de samenkomst ) 
 
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  : Jan Visser 
Zang o.l.v   : Frans de Vries  



 

 

Als de schaduw van de dood over je leven valt 
 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 
Psalm 23:4a 

 
Dit sleutelvers uit Psalm 23 kun je ook vertalen als:  
‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij.’  
De oosterse uitdrukking ‘hij is onder de schaduw van de dood’ 
betekent dat iemand in levensgevaar is.  
Er zijn tijden dat de schaduw van de dood over je leven valt.  
Je kijkt de dood in de ogen.  
Het zonlicht verdwijnt uit je leven.  
Het enige wat je kunt zien is duisternis.  
De dood werpt een schaduw over alles wat je denkt en doet. 
  
God heeft nooit gezegd dat ziekte en ongelukken je bespaard 
zullen blijven als je goed leeft - dat het kwaad alleen mensen zal 

overkomen die het er naar gemaakt hebben.  
In dit leven kan jou alles overkomen wat je buurman ook 
overkomen kan.  
Psalm 23 leert ons dat ons dat zál overkomen: momenten van 
verlies, eenzaamheid, ziekte, ontmoediging, vervolging.  

God belooft niet dat jij nooit door dit soort dalen zult gaan.  
Hij belooft wel dat Hij bij je zal zijn om je door het dal van diepe 
duisternis heen te leiden.  
Het is de tijd waarop je God en jezelf leert kennen als nooit 
tevoren.  
Niet zelden blijkt de moeilijkste tijd van je leven achteraf de beste 
tijd van je leven te zijn geweest. 
  
Corrie ten Boom zei eens:  
‘Als de trein een tunnel in rijdt en het wordt donker om je heen, 
spring je dan uit de trein?  
Natuurlijk niet.  
Je blijft stil zitten en vertrouwt erop dat de machinist weet wat hij 
doet.’  
Als een schaap geschoren wordt moet hij stil blijven zitten en 

vertrouwen op de herder. Wat je ook te wachten staat, Hij zal je 
door het donkere dal heen leiden.  
Als Hij bij je is, is alles goed. 
  
Uit: U bent altijd bij mij (de genezende kracht van Psalm 23) 
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U bent bijzonder 
 
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God.  

Romeinen 8:19 

  
Wij willen weten hoe lang Gods liefde het uit zal houden ……… 
Niet alleen met Pasen als onze schoenen glimmen en ons haar in 
model zit. 
Niet als ik energiek en positief ben en klaar om de honger in de 
wereld aan te pakken. 
Ik weet wel wat Hij dan van mij vindt. 
Dan houd ik zelfs van mezelf. 
 
Ik wil weten hoe Hij over mij denkt als ik snauw tegen alles wat 
beweegt, als mijn gedachten een laag pijl bereikt hebben, als 
mijn tong zo scherp is dat ik er een rots mee kan splijten. 
Hoe denkt Hij dan over me? 
Is er iets wat ons kan scheiden van de liefde die Christus voor ons 

heeft? 
 
God heeft die vraag allang beatwoord voor we Hem stelden. 
Hij verlichtte de hemel met een ster zodat wij het zouden zien.  
Hij vulde de nacht met een koor zodat wij het zouden horen. 

En Hij deed iets waar geen mens van had kunnen dromen zodat 
wij het zouden geloven. 
Hij werd vlees en woonde onder ons. 
Hij legde Zijn hand op de schouder van de mensheid en zei: 
‘U bent bijzonder.’ 
        In the Grip of Grace  
Bron: Leven uit Genade 
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