Zondagavondprogramma
Tweede helft 2018

===========================================================
Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond
Email: wal5@xs4all.nl
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Lux Mundi
Zondagavondprogramma 2019
2e half jaar
Voor u ligt al weer het 6e Zondagavondprogramma Lux Mundi.
Twee maal per jaar geeft het programma een beeld van de verschillende activiteiten die op de zondagavond in Lux Mundi te
‘beleven’ zijn. Het woord Beleven is naar wij hopen een rake typering van hetgeen u en jij op deze avonden in Lux Mundi ervaart.
Ook dit keer geeft het programma verschillende belevenissen.
Wat te denken van Bijbelse helden en heldinnen, BLØF, Happen
naar de Baas, de fantastische close harmony groep Dekoor. En
met ds. Gert Landman Op reis door het Liedboek.
Met daarnaast vaste elementen als Kerk op Schoot, Schuif maar
aan … en de Avondgebeden. En ook dit seizoen de ZWO- en Kerk
en Israël viering. Op eeuwigheidszondag een requiem viering rond
muziek van Bach.
Zondagavonden in Lux Mundi. Met rust en stilte, tijd voor bezinning. Met uitbundigheid en passie: tijd om te vieren.
Van harte welkom!

Zondagavondprogramma 2019 2e halfjaar
7 juli
18.30u
14, 21, 28 juli,
4, 11, 18 aug
18.30u
25 aug
14.30u

IT’S a NEW DAY
Zomerzondagavonden: de kerk is open voor
ontmoeting en bezinning. Dit jaar staan we stil
bij Bijbelse Helden en Heldinnen
Openluchtdienst met thema “Sterk in God”

1 sep
8 sep
15 sep
22 sep
29 sep

18.30u
18.30u
pm
19.30u
18.30u

Heilig Avondmaal
Op reis door het Liedboek
Startzondag
BLØF Rockdienst
Schuif maar aan ...

6 okt
13 okt
20 okt
27 okt

18.30u
18.30u
18.30u
16.00u

Israëlzondag
Kerkdienst
ZWO viering
Kerk op Schoot

3 nov
10 nov
17 nov
24 nov

18.30u
18.30u
19.30u
18.30u

Happen naar de Baas met Ruurd Walinga
Heilig Avondmaal
Avondgebed
Requiemviering

1 dec
8 dec
15 dec
22 dec
24 dec
25 dec
31 dec

18.30u
18.30u
19.30u
19.30u
22.00u

Schuif maar aan: Advent
Kerkdienst
TOP2000 dienst met Dekoor close harmony
Avondgebed
Kerstnachtdienst
Kerstmis, geen avondviering
Oudejaarsviering

19.30u
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Zomer

Zondag

Avonden

Bijbelse Helden en Heldinnen
In het zomerzondagavondprogramma willen dit jaar stil staan bij
Bijbelse Helden en Heldinnen. In een ingetogen avondgebed maken
we (opnieuw) kennis met hen. Wie zijn ze? Wat drijft ze? En wat
zijn hun grote of kleine heldendaden? Het beloven weer boeiende
en mooie avondmomenten te worden tijdens de zomerperiode.
De avonden worden voorbereid door gemeenteleden. De opbrengst van de collecten is bestemd voor het Vakantiebureau. De
koffie staat klaar, Wees welkom!
Data,
14 juli
21 juli
28 juli

Abraham
Simson
Abigail

4 aug
11 aug
18 aug

Aanvang 18.30u
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David
Rispa
Maria

Openluchtdienst
25 augustus, aanvang 14.30u
Op zondagmiddag 25 augustus om 14.30
uur is er weer een openluchtdienst voor
jong en oud.
Op het grasveld bij Lux Mundi.
Deze keer komt Gerald Troost ons iets vertellen over het thema:
Sterk in God.
Een tekst uit Hebreeën zal centraal staan. In deze dienst zullen we
onder begeleiding van Gerald ook met elkaar bekende liederen zingen.
Komt allen, het belooft een inspirerende
dienst te worden

Een gewone Kerkdienst.
Zondagavonden in Lux Mundi. Met regelmatig
iets bijzonders. Maar ook met ‘gewone’ kerkdiensten. De traditie van de
viering met haar rijke liturgie. Het Heilig Avondmaal in de vorm van de
tafelviering. Samen luisteren naar het Woord van God. Overdenking.
Samen zingen, samen luisteren, samen zijn.
De reguliere vieringen worden gehouden op:

1 sep
13 okt
10 nov
8 dec
31 dec

18.30u
18.30u
18.30u
18.30u
19.30u

Heilig Avondmaal
Kerkdienst
Heilig Avondmaal
Kerkdienst
Oudejaarsviering
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ds. M. Snaterse
ds. J. Visser
ds. K.D. van den Hout
ds. J.T. Wolleswinkel
ds. W.A. Roskam

Startdag 2019 "Een goed verhaal"
15 september
Op zondag 15 september is onze jaarlijkse startdag. We hopen met
elkaar het nieuwe kerkelijke seizoen te starten, en elkaar in een
gezellige sfeer te ontmoeten.
Er zal weer een gevarieerd programma zijn, waarin aandacht is
voor jong en oud! In de morgendienst trappen we af met het jaarthema "Een goed verhaal". Ook de rest van de dag zal er gelegenheid genoeg zijn om elkaar goede verhalen te vertellen. Tijdens
spelletjes, een gezellige lunchmaaltijd en workshops zal er voor
iedereen iets te doen zijn. Op de middag hebben we ook een korte
lunchviering. We hopen u en jou ook te
ontmoeten bij dit gezellige en inspirerende begin van een nieuw seizoen in
Lux Mundi!

SCHUIF MAAR AAN…
29 september en 1 december, aanvang 18.30 uur
Iedereen mag weer aanschuiven bij de, inmiddels bekende, broodmaaltijd, die omlijst met een (Bijbels) verhaal, muziek, lied of gedicht.
Een gezellig samenzijn waarbij het iedere keer weer een verrassing
is bij wie je aan tafel zit. Dat lijkt misschien spannend, maar is
vooral heel leuk!
Er vinden inspirerende, leuke en gezellige gesprekken plaats.
Iedereen is welkom: ouder, jonger, lid van Lux Mundi of niet.
Neem gerust iemand mee!
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Op reis door het Liedboek
met ds. Gert Landman
8 september, aanvang 18.30u

De avonddienst van 8 september zal een
zangdienst zijn. Dichter en dominee Gert
Landman uit De Bilt zingt een aantal liederen uit het Liedboek met
ons. Organist Sietze Kaldeway zorgt voor de muzikale begeleiding
op het orgel. Bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek – 6
jaar geleden – hebben ze dit vaker samen gedaan.
Ds. Gert Landman neemt ons mee met een aantal door hem zelf
vertaalde liederen uit het Liedboek en een uitleg over het ontstaan van teksten uit het Liedboek. Naast eigen teksten zingen we
enkele anderen liederen, die een aanwinst zijn uit het Liedboek.

Ds. Gert Landman maakte in het nieuwe Liedboek o.a. de vertaling voor het bekende Lied 418: Ga met God en Hij zal met je zijn.
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BLØF ROCKDIENST
22 september, aanvang 19.30 uur
Ds. Jan Andries de Boer – de rockdominee uit het Noorden – reist
22 september samen met coverband TEBOVEN af naar Lexmond.
Jan Andries de Boer is bekend met de U2 diensten en BLØF diensten, waarmee hij al jaren volle kerken trekt. In de dienst speelt
TEBOVEN live bekende hits en onbekendere songs van BLØF. Ds.
Jan Andries de Boer leidt ons door de dienst met als thema
‘Verbinding verbroken?’

Alles wijst erop dat het een inspirerende en swingende dienst gaat
worden. Zorg dat je erbij bent de 22e. De toegang is gratis.
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Kerk en Israël viering
6 oktober, aanvang 18.30u

De eerste zondag van oktober draagt zoals ieder jaar het thema
Kerk en Israël. Ook in Lux Mundi willen we dit jaar weer stilstaan
bij de verbondenheid die de kerk van oudsher voelt met het volk
Israël. Meer informatie vindt u t.z.t. in de Brief op Zondag.

ZWO viering
20 oktober,
aanvang 18.30u
In de ZWO avonddienst
zullen we aandacht hebben voor ons nieuwe
jaarproject. Daarnaast is
het de eerste zondag na de Wereldvoedseldag op woensdag 16
oktober. Wat is wereldvoedsel? Hoe gaan we er met zijn allen mee
om? En kunnen wij ook een steentje bijdragen? Kortom een dienst
met een goed verhaal!
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Kerk op Schoot
27 oktober, aanvang 16.00u.

Ook dit najaar is er weer een Kerk
op Schootdienst.
Natuurlijk is Dominee Beer ook
weer van de partij. Welk Bijbelverhaal centraal staat is nog een
verrassing. We starten weer om
16:00 uur!
Kerk op schootdiensten zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters, kleuters én hun (groot)ouders/
verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het
verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken
jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met
de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.
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Jeugddienst met
cabaretier Ruurd
Walinga
3 november aanvang 18.30u

HAPPEN NAAR DE BAAS
Ruurd Walinga heeft een drukke agenda. Hij treedt op als
voorganger en spreker in diverse kerken en gemeenten.
Ongeveer 35 keer per jaar treedt hij op als cabaretier, in jeugddiensten, bijzondere diensten en bijvoorbeeld scholen. Hij heeft 10
verschillende voorstellingen. Vanavond speelt hij zijn cabaretprogramma ‘Happen naar de Baas’.
In deze show speelt Ruurd geen typetje maar zichzelf. Hij zoekt zijn
geluk in de sport, in het spel, de liefde, op het water en met zijn
hengeltje in het water. Tot hij ontdekt waarom de hoofdpersoon
van 'er loopt een man over het water' ons met vissen vergeleek.
Inderdaad: ik ben een vreemde kwal.
Boodschap:
Iedereen wil gelukkig te zijn. Vroeg of laat vraagt iedereen zich af
waarom we op aarde zijn.. Is dit alles? Of is er meer? En als er
meer is, hoe vertel ik dat aan anderen? Na een originele minicursus kan voortaan iedereen binnen een minuut het evangelie
vertellen en krijgt dan een vispas.
Christelijk cabaret bestaat dat? Jazeker. En het kan ook schuren,
confronteren, ontroeren en laten lachen. Kom ook een uurtje lachen! Er is volop gelegenheid om in discussie te gaan met elkaar
en met de cabaretier. Iedereen is welkom!
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Avondgebed
17 november en 22 december, aanvang 19.30
Veel mensen vinden het lastig een moment van
rust te vinden in hun drukke, volle weken. Tegelijkertijd willen we niets liever dan een moment van
stilte. Het is belangrijk voor ons om ruimte te maken in onszelf, ruimte die niet meteen gevuld
wordt met allemaal andere indrukken, prikkels en
stemmen. Alleen als we stil worden horen we
misschien wat God ons te zeggen heeft.
Daarom organiseren we in Lux Mundi een aantal keer per jaar
een avondgebed. Dit is een korte dienst van ongeveer een half uur,
met een verstild, intiem karakter. Stilte en muziek spelen een belangrijke rol, naast een kort stukje tekst om over na te denken.
We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte. In de crash staat
koffie en thee klaar.

Bach en muziek van onze sterfelijkheid
Eeuwigheidszondag 24 november, 18.30 uur
De Lutheraan Johann Sebastian Bach heeft nooit een Requiem geschreven, zoals Mozart, Verdi of Fauré wel deden. De katholieke mis
voor de doden was hem vreemd. Maar zijn muziek is wel doortrokken
van het besef van onze sterfelijkheid. Bekend is de passie-muziek
rondom het lijden van Christus. Maar ook in veel cantates voor de zondagen, in zijn Hohe Messe, en in minder bekende muziek geeft hij aan
onze sterfelijkheid aandacht. Hoe klinkt dat? En welke gedachten zijn
voor zijn muziek leidend geweest? Dat kunt u en jij komen meebeleven in de Bachviering op de avond van Eeuwigheidszondag. Het belooft een muzikale, inspirerende en ook troostrijke avond te worden.
Van harte uitgenodigd om mee te vieren!
ds. Willem Roskam
11

TOP2000 dienst met Dekoor close harmony
15 december,
aanvang 19.30u

De zesde TOP2000dienst in Lexmond wordt een speciale muzikale
dienst. Voor het eerst treedt het bekendste studentenkoor uit Nederland op in Lux Mundi. Dekoor bestaat uit dertig jonge Utrechtse muzikanten met een gedeelde passie: close harmony. Samen
bundelen ze hun talenten om een unieke sound ten tonele te
brengen. Dekoor treedt overal op om een passende performance
neer te zetten. Zo trad het koor met een eigen show op in meer
dan 25 Nederlandse theaters, stond op festivals in binnenland en
buitenland en trad zelfs op met de Rolling Stones op Pinkpop en
op Rock Werchter.

Later volgt meer informatie over de TOP2000dienst op o.a. facebook en in de BOZ. Lux Mundi is open vanaf 19.00 uur en de
dienst begint om 19.30 uur. Zorg dat je/u op tijd bent. De toegang
is gratis.
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Kerstnachtdienst
24 december, aanvang 22.00u.
U bent van harte welkom in de Kerstnachtdienst met als voorganger Ds. Willem Roskam. Ieder jaar proberen wij er met elkaar weer
een mooie en sfeervolle dienst van te maken.
Met oude en nieuwe verhalen, bekende en misschien minder bekende kerstliederen. Een aansprekend en actueel thema en mooie
muziek.

WELKOM!
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