
 

  

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  : Cees v.d. Heuvel 
     Zang o.l.v  : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Project Albir 

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk € 109,41 
 
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     : Frans de Vries  
Zang o.l.v   : Alie v.d. Heuvel 



 

 

Christenen doen niet aan kruiwagenpolitiek 
                                                                                            

De Bijbel beschrijft twee manieren waarop je kunt leven.           

Je kunt kiezen om te leven door wat de Bijbel noemt ‘de werken 

van je vlees’, Galaten 5:19-21.                                                 

Je zorgt voor jezelf, je maakt je eigen plannen en worstelt om de 

dingen te laten gebeuren op jouw manier en op jouw tijd.        

Het is de natuurlijke manier, de manier waarop veel mensen 

leven.                                                                                

Helaas brengt deze manier van leven allerlei ellende met zich 

mee.                                                                                      

Je moet veel strijden, je raakt teleurgesteld, gefrustreerd, je faalt 

en eindigt meestal bekaf en doodmoe.                                      

Je bent van streek, verslagen en hebt geen vrede en blijdschap. 

De tweede manier waarop je kunt leven is door te leven in geloof, 

Romeinen 1:17.                                                                

Geloof is het bovennatuurlijke weten, dat je door God geschapen 

en geroepen bent om te leven volgens Zijn plan.                      

Het is erop vertrouwen dat God zal doen wat er gedaan moet 

worden in jouw leven, om zijn plannen te realiseren.               

God kan en zal de juiste deuren voor jou openen, als je maar 

beschikbaar bent.                                                        

Christenen hoeven niet te lobbyen en doen niet aan 

kruiwagenpolitiek.                                                       

Christenen bidden, in het geloof dat God door de kracht van het 

gebed dingen in beweging zet en deuren opent op Zijn tijd.      

Dat is de manier waarop ik wil leven en God vraag mijn leven op 

een bovennatuurlijke en avontuurlijke wijze te leiden. 

Bron: Overdenking, ingebracht door broer Albert den Dekker.      

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 
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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. 
 
God geneest onze pijn 
 
En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met 
ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken. 

        Matteűs 14:14 (STV) 
 
Het Griekse woord voor bewogenheid is splanchnizomai, wat je 
vast niet veel zal zeggen, tenzij je in de medische wereld werkt 
en op school ‘splanchnologie’ gehad hebt. 
Als dat het geval is, zult u zich herinneren dat ‘splanchnologie’ de 
studie is van … de ingewanden. 

Als Matteűs schrijft dat Jezus bewogen was met de mensen, zegt 
hij daarmee niet dat Jezus af en toe medelijden met hen had. 
Nee, de term is treffender. 
Matteűs bedoelt dat Jezus hun pijn in Zijn binnenste voelde:  
 

- Hij voelde de mankheid van de kreupele 
- Hij voelde pijn van de zieke 
- Hij voelde de eenzaamheid van de melaatse 
- Hij voelde de schaamte van de zondaar 
En toen Hij hun pijn voelde, kon Hij niet anders dan genezen.  
 
        In the Eye of the Storm   
Bron: Leven uit Genade  
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