Profiel Kruispunt, Kerk in Vathorst
Kruispunt, Kerk in Vathorst is een gemeente in de vinexwijk Amersfoort Vathorst en bestaat uit
mensen van diverse kerkelijke achtergronden. De gemeente kenmerkt zich door een groot aantal
jonge gezinnen. Van de leden komt 44% uit Vathorst. De overige 56% komt uit andere delen van
Amersfoort of plaatsen in de directe omgeving. Kruispunt telt anno januari 2018 zo’n 1230 leden.
MISSIE | VISIE | KERKBELOFTE
Visie
Geraakt door Gods liefde vormen wij een open gemeente van diverse mensen. Samen leven we uit
de genade van Christus en willen we groeien in geloof. Gedreven door deze liefde zijn we zichtbaar
in Amersfoort Vathorst en bij de mensen om ons heen.
Missie
Op zondag en door de week worden we gevormd door de Bijbel, leren we samen God (beter)
kennen, inspireren we elkaar en delen we de liefde van Jezus uit.
Kerkbelofte
Open voor jou
Wij beloven om in alles wat we doen Jezus centraal te stellen en vanuit zijn liefde met elkaar en met
de mensen in onze omgeving om te gaan. We beloven een geloofsgemeenschap te vormen waarin
ieder zich mag thuis voelen en zich gekend weet. We beloven om te bidden voor de wijk en de stad
waar God ons geplaatst heeft en ons in te zetten voor de bloei van wijk en stad (Jeremia 29:7). Wij
geloven dat de Heilige Geest ons zal leiden in deze navolging van Jezus.
Kernwaarden
Open
Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of wat je hebt gedaan: wij zijn
open voor jou!
Gericht
Onze focus is op God, op elkaar, op mensen om ons heen en op heel Gods goede
schepping.
Geloof
De basis van wie we zijn en wat we doen vinden we in Jezus. Dankzij zijn leven,
sterven en opstanding ontvangen we een nieuw leven als kinderen van God.
Gedreven
Geïnspireerd door Gods Geest willen we samen met jou dit goede leven ontdekken
en het ons eigen maken.
Feitelijk profiel
Kruispunt, Kerk in Vathorst is sinds 2013 een zelfstandige samenwerkingsgemeente, waarbij leden
lid zijn van de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard te Amersfoort Vathorst, de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Amersfoort Vathorst of de Nederlands Gereformeerde Kerk te Amersfoort
Vathorst. In de praktijk is de kerkelijke achtergrond van de leden niet herkenbaar.

‘Wel is de diversiteit binnen de gemeente hoog te noemen. Denk hierbij aan gemeenteleden in een
relatie waarbij de een lid van Kruispunt is en de ander minder of geen kerkelijke binding heeft;
gemeenteleden die uit een andere ‘moederkerk’ binnenkomen dan een van de drie in Kruispunt
samenwerkende kerken; gemeenteleden die hechten aan de ‘kerkelijke traditie’ en anderen die juist
een meer ‘evangelische beleving’ hebben.’
Uitgangspunt bij de start van de samenwerking was dat de essentiële kenmerken van Kruispunt als
samenwerkingsgemeente van christenen uit de gereformeerde traditie de basis vormen voor
vrijheid om binnen deze samenwerking te ontdekken hoe we tot eer van God en tot behoud van
door God geliefde mensen inhoud kunnen geven aan kerkelijke eenheid. (Efeziërs 3:14-21).
‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde
genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden
door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe
groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis
te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in
ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de
heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle eeuwigheid! Amen.’
Het volledige profiel van Kruispunt kun je opvragen bij de scriba: scriba@kruispuntvathorst.nl

