
 

  

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.: Jan Visser 
     Zang o.l.v  Frans de Vries  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 63,20 
- Zending € 21,90  

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen: 
 

Opw.  14 De vreugde des Heren is mijn kracht  
Opw.  20  Niemand anders dan Jezus  
Opw.  40 Zoek eerst het Koninkrijk van God 
Opw.  47 Omdat Hij leeft   
Opw.  53 Zingt de Here een nieuw lied   

Opw.  65 Looft de Here mijn ziel 
Opw.  93 Jezus overwon de dood 
Opw. 493  Jezus wat een heerlijke Naam    
Opw. 347 Ik geloof in God de Vader 
 
 
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  : Cees v.d. Heuvel  
Zang o.l.v   : Sylvia Aal  



 

 

Bidden, danken  
 
Bidden, danken altijd weer, 
lofprijs die niet verstommen zal, 
noch op de bergtop, noch in ’t dal. 

Vindt U dit nu echt nodig Heer? 
 
Trouw zijn en luisteren keer op keer 
en sterven aan ons eigen ik, 
de minste zijn elk ogenblik. 
Vindt U dat nu echt nodig Heer? 
 
Steeds weer gehoorzaam zijn aan Uw leer, 
volgen het Lam waar Hij ook leidt, 
volharden, ook in zware strijd. 
Vindt U dat nu echt nodig Heer? 
 
Onze eigen kracht schiet hier tekort, 
maar prijs Uw wonderbare Naam; 

het is Uw kracht die ons doet staan. 
Uw Geest is in ons uitgestort. 
 
Uw zorg en liefde doet ons groeien 
van kinderen naar volwassenheid. 

U hebt ons heerlijk uitgeleid 
en wat geen vrucht draagt, zult U snoeien. 
 
’t Is heerlijk Heer om U te prijzen, 
U te aanbidden, meer en meer. 
Lof zij U, Jezus onze Heer; 
Dank U voor zoveel gunstbewijzen. 
 
U bracht totale ommekeer. 
Wij willen in Uw voetsporen gaan,     
en zegenen in Uw grote Naam. 
Wij zeggen: “’t is écht nodig, Heer!” 
 

     
      Bron: Alie van den Heuvel. 
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Een voorgevoel en hoop 
 
Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw 
kwaal 

Marcus 5:34 

  
Misschien heeft u alleen maar een raar voorgevoel en hoop. 
U heeft niets te bieden. 
Maar u heeft pijn. 
En het enige wat u Hem kunt bieden is uw pijn. 
Misschien heeft u dat weerhouden om tot God te komen. 
O, u hebt wel één of twee stappen in Zijn richting gezet. 
Maar toen zag u die andere mensen om Hem heen. 
Zij leken zo schoon, zo netjes, zo goed verzorgd en vitaal in hun 
geloof. 
En toen u hen zag, blokkeerden ze uw zicht op Hem. 
Dus deed u een stap terug. 
Als deze beschrijving voor u geldt, let dan goed op wie Jezus 
prees voor het hebben van geloof. 

Het was geen gulle gever. 
Het was geen trouwe volgeling. 
Het was geen bekende leraar. 
Het was een met schaamte bedekte, arme verschoppeling – (een 
vrouw die twaalf jaar bloed had gevloeid) – die zich vastklampte 

aan haar voorgevoel dat Hij het zou kunnen en haar hoop dat Hij 
het zou doen. 
Dat is trouwens nog niet eens zo’n slechte definitie van geloof. 
Een overtuiging dat Hij het kan en een hoop dat Hij het doet.  
 
        He Still Moves Stones.  
Bron: Leven uit Genade  
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