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Corstian van Westen 

Serie : Geloven is Zien.  

Thema : Waarden van Connectkerk 

 

We zijn gemaakt voor veel meer dan relatie met God, we zijn gemaakt om vriendschap met God te hebben.  

 

Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar vormen worden bekendgemaakt aan de bovenaardse 

vorsten en machthebbers.  Efeziërs 3:10 GN  

 

CK is een geestelijk instrument in Gods hand, en onderdeel van Gods lichaam in Ede.  

  
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid 

heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2:10 GN 

CK heeft een unieke roeping en bestemming, en we willen daar trouw en toegewijd in wandelen.   

 

VISIE  Mensen winnen, discipelen maken en communities transformeren.  

 

MISSIE  Mensen toerusten voor het leven door geloof, als volgeling van Jezus Christus.  

 

CULTUUR Passievolle priesters – Krachtig Koninkrijk – Groeiende Heilige – 

                            Betrokken volk- Veelkleurige verkondiging.  

 

DUIDELIJKHEID 

De Kerk als restaurant. Bij een Italiaanse restaurant kreeg je ook geen boerenkool of bami, we willen 

helder zijn over verwachtingen.  

 

DROMEN – DESTINY 

We willen een kerk zijn met bijzondere verhalen, zoals bij Destiny. 2026.. een tienermeisje die via de 

Stek met haar vader en moeder tot geloof komt. Deze kant willen we op, en dit is met God 

realistisch. 

 

We hebben toewijding en inzet, zodat er verhalen als Destiny kunnen gebeuren. Daarvoor is CK door 

God geroepen. Dankbaar voor inzet, toewijding en trouw van vele mensen. We zien uit naar meer.  

 

We willen het doel bereiken, namelijk mensen winnen – discipelen – communities transformeren.  

 

OP EEN HEILIGE MANIER 

We willen dit op een heilige, zuivere en goede manier doen. Het doel heiligt niet altijd alle middelen. 

We willen meer en meer op onze bestemming komen, maar het proces mag ook ter eer van God zijn.  

 

De wielrenner Lance Armstrong droomde van het winnen van de Tour. Hij was er duidelijk over. Hij 

ging er helemaal voor. Het lukte hem om zijn doel te bereiken, zelfs 7 keer. Alleen de weg erna was 

‘vies’. Hij gebruikte epo, speelde vals, chanteerde en manipuleerde mensen. ‘The Boss’ ging over 

lijken om zijn doel te bereiken, dit willen wij anders doen.  

 



 

WAARDEN 

Als CK hebben we 5 waarden, het zijn omgangsvormen. Het is de HARTSLAG van de Gemeente. De 

Spiegel waarin we mogen kijken. We willen de dingen doen op een bepaalde manier. We ‘meten’ wat 

we doen langs de meetlat van onze waarden.  

 

Honour.   We willen God, Zijn woord en elkaar eren.  

Excellence.   We excelleren omdat we het beste van onszelf aan God willen geven. 

Advancement.  We bouwen Gods koninkrijk door te doen wat Hij van ons vraagt, in  

beweging te blijven en alles wat we hebben in te zetten om God en anderen 

te dienen. 

Reaching out.  We zijn intentioneel gericht op het uitreiken naar mensen die God nog niet  

kennen, en we zijn gastvrij en open voor nieuwe mensen in onze 

community.    

Togetherness.  We leven als community het leven samen. We investeren in significante  

relaties met elkaar, zodat we samen blijven groeien. 

 

Luister AUB de preekserie over waarden nog eens na. Ze verrijken je leven, het is echt goud!! 

https://www.connectkerk.nl/preken/heartbeats/  

https://www.connectkerk.nl/preken/koninklijk-heart/  

 

Een kerk met een HEART. In alles wat we doen, Boven-Binnen-Buiten kijken we als Leiders naar deze 

speerpunten. Het leert ons te reflecteren, en soms dingen aan te pakken en te veranderen. De 

waarden houden ons op koers. Help elkaar om een Kerk te bouwen, te zijn met een HEART.  

 

We hopen dat je deze 5 waarden ontvangt, niet alleen als Kerk waarden, maar veel meer als 

levenswaarden. 

 

Door de waarden met elkaar uit te leven. Elkaar te ondersteunen, kunnen verhalen als Destiny 

gebeuren. De vijf waarden zien we ook terug in de 1e Kerk van Handelingen.  

 

Met nog veel andere woorden legde hij getuigenis af, en hij deed de dringende oproep: ‘Laat u 

redden uit deze verdorven wereld!’ Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; die dag 

sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan. En zij hielden vast aan de leer van de 

apostelen, de gemeenschap met elkaar, het breken van het brood en het zeggen van de gebeden.  

De apostelen deden veel indrukwekkende wonderen, wat iedereen met ontzag vervulde. Allen die 

geloofden, vormden een gemeenschap en deelden alles samen. Ze verkochten hun have en goed 

en het geld werd uitgedeeld; iedereen kreeg zoveel als hij nodig had. Trouw waren ze ook iedere 

dag in de tempel, eensgezind; ze braken het brood bij elkaar aan huis en gebruikten de maaltijden 

met vreugde en in eenvoud van hart. Handelingen 2:40-46 

 

1. Heb jij een levende relatie met God of is er zelfs sprake van vriendschap met God?  

2.  Je bent betrokken bij CK, wat maakt het dat jij meedoet aan CK?  

3. Wat spreekt je aan bij de visie en missie van CK?  

4. Welke waarde spreekt jou het meest aan, en waarom?  

5. Met welke waarde heb je veel moeite, en hoe komt dit?  

6. In welke waarde wil jij groeien als mens, maar ook binnen CK? 

7. Wat valt je op uit het tekstgedeelte van Handelingen 2?  

  

https://www.connectkerk.nl/preken/heartbeats/
https://www.connectkerk.nl/preken/koninklijk-heart/

