
CONNECTKERK & BETROKKEN VOLK       Corstian v Westen 

 

De Bijbel is een fantastisch boek, maar ik heb met sommige gedeelte een warm/koud relatie. 

 

Iemand van u heeft honderd schapen en één ervan is hij kwijtgeraakt. Zal hij dan niet die negenennegentig 

andere in de woestijn alleen laten en naar dat ene schaap op zoek gaan, net zolang tot hij het vindt? Luk15:4  

BUITEN GERICHT  : Geweldig dat deze Herder op zoek gaat naar verloren schaap. Evangelist in mij is blij ! 

BINNEN GERICHT :  Waarom laat de Herder de schapen in de woestijn/wildernis achter? Dit voelt lastig! 

 

De Kudde heeft elkaar. Er is kracht in SAMEN !! De oudere/ervaren schapen zien om naar de jongere(n) 

Ze waren niet alleen, er is vertrouwen bij de Herder dat ze goed naar elkaar omzien! 

 

Praktisch : Zondagochtend kom om tijd, 10 uur! Koffie is lekkerder om tien uur! Wees van harte welkom! 

Blijf hangen. Zie om naar nieuwe  mensen. Maak praatjes, betrek mensen erbij, stap op mensen af. Bouw mee aan 

een kerk van betrokkenheid!! Op zondagochtend kun jij voor mensen na/voor de dienst een blessing zijn.  

 

Betrokkenheid bij CK : Meehelpen – Meegeven – Meebidden – Meedoen – Meedienen. SAMEN STERK ! 

 

CK = Een plek waar je betrokkenheid ONTVANGT en GEEFT, een plek van zegen inademen/ uitademen.  

Laat CK een warme plek zijn van grote mate betrokkenheid. Zondag, door de weeks, ontmoet elkaar!  

Maar we hopen dat er in je leven meer is dan CK. Blijf investeren in relaties buiten CK. We willen geen sekte.  

 

Betrokkenheid is een middel en een doel binnen CK, we willen samen optrekken, samen groeien in GOD! 

Een plek van inspiratie – uitdaging – leren – groeien – ontwikkelen – schuren – prikkelen – troosten – steun ! 

 

Betrokkenheid. We schieten soms te kort. We zijn niet volmaakt in betrokkenheid. Verdraag elkaar. Mag fouten 

maken. 

 

Binnen CK zijn geweldige activiteiten bv OpenHeaven/Leiderschapstraining. We zijn dankbaar voor 25 mensen die 

komen, maar ergens missen we de andere 200....! We willen samen optrekken, samen bouwen, samen groeien. 

Als leiders snappen is een valkuil dat je mensen gaat dwingen om betrokken te zijn. Dit willen we niet, er is eigen 

keuzevrijheid. Betrokkenheid kun je niet afdwingen/opleggen, wel inspireren/uitdagen/voorleven/motiveren.  

 

Jezus laat mensen ook vrij...! Tegen zijn discipelen : Willen jullie nog wel betrokken met mij zijn? Jezus legt niks op. 

Hij zal niet manipuleren/controleren. Hij laat ons de keus om Hem telkens opnieuw toe te wijden. Freedom! 

 
De HERE God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op  zich te nemen en de hof te bewerken. 

Maar Hij waarschuwde de mens: "Je mag van alle bomen in de hof  eten, maar niet van de boom van de kennis van 

goed en kwaad. Want als  je daarvan eet, zul je zeker sterven." En de HERE God zei: "Het is niet goed voor de mens 

alleen te zijn. Ik  zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen. Genesis 2:16-18 

 

God wou geen robots, geen dwang, geen manipulatie. Er was keuzevrijheid om gehoorzaam te zijn of niet. De 

boom was benaderbaar. Geen hoge hekken, wachtoren, vuur of water. Er was ruimte tot ongehoorzaamheid....! 

Een liefdesrelatie gefundeerd op vrijheid, anders is het geen liefde. Betrokkenheid heeft keuzevrijheid nodig.  

Ware betrokkenheid is verankert in keuzevrijheid!  

 

Verhaal : Een vrouw die gedwongen werd om te voldoen aan de eisen van haar man. Scoreformulier om te 

beoordelen. Fout natuurlijk. Dit is geen grond voor een liefdesrelatie. Huwelijk in onvoorwaardelijke liefde, niet in 

goed/fout. Relaties horen in genade, niet in de wet/reglementen. We groeien door vertrouwen, acceptatie, 

waardering. God wil niet dat we elkaar in keurslijf duwen. Geen zwaard van goed/fout boven ons hoofd, maar 

relatie, openheid, vertrouwen, bewogenheid om het beste in elkaar naar boven te halen. Tot zegen voor elkaar zijn 

in ontzag voor God. Koninkrijk van God, is Koninkrijk van betrokkenheid en bewogenheid, geen scorelijstjes.  

 

 



 

 

  

                                                         

Dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen 

vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd 

op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem 

groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie 

ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Efeze 2:18-22 

 

Als Kerk van Ede hebben we 1 dezelfde hoofdbron, de Hemelse Vader. Laten we met waardering/liefde 

praten over broers/zusters. We zijn samen het huisgezin van God, we horen bij elkaar! 

 

Jezus is de hoeksteen van ons samen-zijn. Hij is het HOOFD, het draait om Hem. Als CK groeien we 

SAMEN in Hem. Elkaar stimuleren – motiveren – steunen – onderwijzen om te groeien in Hem. 

 

CK een plek van groei en opbouw voor de eer van God. Dit kan alleen door de Heilige Geest. Diepe 

afhankelijk van Gods Geest. Hij maakt het verschil, Hij zorgt voor bloei, groei en doorbraak! 

 

We zijn GEWIJD AAN HEM. Onze toewijding is niet alleen aan elkaar, boven al TOEGEWIJD aan GOD.  

 

Een gezonde cultuur van vrijheid/vertrouwen waarin betrokkenheid groeit.  

 

We zijn niet alleen natuurlijke mensen, we zijn BOVENNATUURLIJKE MENSEN met GODS Geest in ons. 

  

Onze grote groep mensen staat onder leiding/invloed van Gods Geest en daardoor kunnen we met het 

juiste hart – juiste timing – juiste toon de goede dingen doen en zeggen tegen elkaar!! 

 

Gods Geest wil ons zo graag leiden : dat we woord/gebaar (bloementje) op  het juiste moment aan 

elkaar brengen! Laten we God zoeken om groep te zien die leeft in bovennatuurlijke liefde.  

 

De kracht van een ConnectGroep. De afspraak om 1 avond apart te zetten om elkaar te inspireren, toe 

te rusten, te troosten, aan te moedigen. ConnectGroep de plek van betrokkenheid, en zeker geestelijke 

betrokkenheid. Investeren in geestelijke levens van en met elkaar. ConnectGroep geweldige plek!! 

 

Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in 

liefde met elkaar moet omgaan. 1 Thessalonicen 4:9   

 

Wat een geweldig compliment. Het zal maar over je gemeente / ConnectGroep / TaakGroep gezegd 

worden door Apostel Paulus...! Wow! Strek je als groep uit.. naar deze maatstaf.  

 

Thessalonicen.. niet geleerd door een cursus.. maar van God zelf. Betrokkenheid niet vanuit 

claim/dwang/controle maar Gods Geest die het zelf heeft gewerkt mensen. Wow! Open je voor God.  

  

God gericht en daaruit mens-gericht, onze onderlinge liefde als getuigenis van Gods liefde! 

 

Een zieke vrouw in het ziekenhuis die veel betrokkenheid kreeg van haar gemeente. Medewerkers 

ziekenhuis vol verbazing. Vrouw vertelde, komt van mijn kerk. Medewerkers naar Alpha cursus.  

  


