
Profiel van de Protestantse Gemeente Lux Mundi 

te Lexmond en Hei- en Boeicop 

 

Licht voor de wereld 

De protestantse gemeente Lux Mundi in Lexmond en Hei- en Boeicop is deel van 

de wereldwijde gemeenschap van mensen die het goede nieuws van Gods liefde 

horen en delen. Wij geloven dat de mooiste dingen ons worden geschonken: het 

leven, liefde, vergeving, vertrouwen en vrede, bijvoorbeeld. We leven van genade, 

van wat ons wordt gegeven. De blijdschap daarover bindt ons samen. Het 

grootste geschenk dat we met elkaar willen delen is het leven van Jezus Christus. 

In onze geloofsgemeenschap komen mensen bij elkaar rond de blijde boodschap 

van en over hem. Ieder van ons laat zich steeds weer verrassen door het leven 

dat Jezus ons voorhoudt. In zijn leven zien en horen we Gods liefde voor mensen. 

Hij is het licht voor de wereld. In zijn voetspoor willen ook wij een licht voor de 

wereld zijn en ons verzetten tegen kwaad en onrecht. 

‘Lux Mundi’ wil een thuis zijn voor mensen die willen zoeken naar Gods 

liefde voor hun leven, die de weg van Jezus Christus willen gaan en die 

met en voor elkaar willen samenleven. 

Het beleidsplan ‘Geloven in Lux Mundi’ *) geeft een schets van de gemeente: een rijke 

mix van ouderen en jongeren, van opleidingsniveau, van arbeid en inkomen, van 

alleenstaanden en gezinnen en van gelovigen met een diversiteit aan kerkelijke 

achtergronden en opvattingen. Velen ervaren dat onze kerkelijke gemeente ruimte voor 

hen biedt en dat het voor iedereen een thuis is om tot bloei te komen. Het geloof in Gods 

verlossende liefde willen we delen en uitdelen, dienstbaar naar de wereld en naar elkaar.  

Het beleidsplan geeft ook aan dat we als pelgrims onderweg zijn. En op die weg willen we 

leven uit ons geloof. Op dat geloof willen we ook aanspreekbaar zijn. We vinden het een 

vreugdevolle maar niet altijd gemakkelijke weg om te gaan. Veel vragen zijn niet te 

beantwoorden en het lijden, dichtbij en verder weg, kan ons zomaar bij de keel grijpen. 

Juist ook dan mogen we ervaren te kunnen schuilen bij God en een licht in de wereld te 

kunnen zijn. 

 

De kerkdiensten 

Lux Mundi staat in de traditie van de Gereformeerde Kerken in Nederland, maar in 

de loop van de jaren is dat verbreed. We hebben geleerd van Taizé, van 

liturgische kleuren en gebruiken, van bloemen en kunst, en we waarderen de 

liturgie steeds meer in haar geheel. De Woordverkondiging heeft een centrale 

plaats, maar ook gebed, lied en muziek tellen voluit mee. 

De morgendiensten worden over het algemeen goed bezocht (ca 200 kerkgangers) en 

hebben altijd min of meer dezelfde herkenbare vorm. Liturgisch volgen we op 

ongedwongen wijze een mix van het klassiek-gereformeerde en het oecumenisch-

protestantse spoor. We leven als gemeente in het ritme van het liturgisch jaar waarbij 

het Paastriduum in de Stille week het hart vormt. Deze vorm en dit ritme kunnen we 

breed waarderen, het werkt als een huis waarin je bekend bent. 

 



 

Nieuwe vormen van zondagse vieringen komen vooral tot uiting in het 

zondagavondprogramma: van verstilde avondgebeden en Taizé-vieringen tot de 

uitbundigheid bij een Top2000-dienst.  

In Lux Mundi wordt over het algemeen gezongen uit het nieuwe Liedboek maar ook 

andere liederen worden gewaardeerd. De gemeente zingt graag. De gemeentezang wordt 

meestal begeleid door het orgel. Daarnaast wordt ook de vleugel gebruikt. Regelmatig 

levert een kleine en wisselend samengestelde cantorij een bijdrage aan de kerkdiensten. 

Het Heilig Avondmaal wordt 6 keer per jaar gevierd. ’s Morgens in een lopende viering en 

’s avonds met een tafelviering. De hele gemeente, inclusief de kinderen, wordt 

uitgenodigd het avondmaal mee te vieren. 

Er is tijdens de morgendienst kindernevendienst in 3 groepen voor alle 

basisschoolleerlingen. (De oudste kinderen om de week.) Daarbij is er 9 keer per jaar 

ook een tienerdienst tijdens de morgendienst. 

Het zondagavondprogramma fungeert als broedplaats voor nieuwe vieringen: samen 

eten bij Schuif-maar-aan, avondgebeden, Top2000, samen om het orgel bij Dichter bij 

het lied, Kliederkerk, Kerk op schoot, leerdiensten, Goud van oud-vieringen en Quiz Night 

at Church. Gedurende de twee zomervakantiemaanden is er een zomeravondprogramma. 

De kerk is dan open voor ontmoeting en bezinning waarbij steeds een thema centraal 

staat. 

Het gelegenheidskoor van Lux Mundi levert een bijdrage aan bijzondere diensten zoals de 

kerstnachtdienst. 

Wekelijks wordt een Brief op Zondag (digitaal) verspreid met informatie over de 

kerkdiensten en met pastorale en overige mededelingen. 

 

Geloof en leven 

Liefde is allesbehalve vanzelfsprekend. Al geloven we in de God die liefde is, voor 

ons is het vaak moeilijk. Regelmatig hebben wij helemaal geen liefde. We maken 

het leven er lang niet altijd mooier op. In onze geloofsgemeenschap willen we ook 

dat onder ogen komen. Dat besef maakt ons nuchter en houdt ons met beide 

voeten op de grond. We zien dat we steeds de mist in gaan, maar toch willen we 

blijven hopen en geloven. Juist omdat we tekort schieten in ons grootste 

verlangen zoeken we elkaar en God op. Zo laten we steeds weer het vuur in ons 

aansteken. 

De geloofsgemeenschap van Lux Mundi wil ook een lerende gemeente zijn. Velen 

verlangen tijdens de vieringen op zondag en ook bij andere diensten zoals bij een 

huwelijk en bij een begrafenis naar een Woordverkondiging waarin ons leven in Gods 

perspectief wordt geplaatst en waarin Gods liefde en genade voor mensen doorklinkt in 

het licht van het Paasevangelie. 

Van de predikant verwachten we dat in zijn of haar werk en prediking de liefde voor het 

evangelie van Jezus Christus doorklinkt en dat hij of zij daarin doorlopend de diepte 

aftast. In het opbouwen van het geloof in onze geloofsgemeenschap is er alle ruimte om 

met nieuwe, inspirerende initiatieven te komen. 

 



 

Kinderen en jeugd  

Lux Mundi is rijk gezegend met veel kinderen en jeugd. Er zijn, naast goed bezochte 

kindernevendiensten, veel activiteiten voor de jeugd. De betrokkenheid van de oudere 

jeugd is, zeker vanaf de studententijd, moeilijker. Het is echter bemoedigend dat veel 

jonge ouders, zeker wanneer er kinderen komen, de weg naar de kerkelijke gemeente en 

de diensten weer weten te vinden. 

Onderdeel van het jeugdwerk vormen de vijf jeugdclubs. Het jaarlijkse clubkamp is voor 

velen een bijzonder hoogtepunt. 

De catechese wordt gedurende de wintermaanden gegeven door een catecheseteam. De 

belijdeniscatechese wordt verzorgd door de predikant. 

Van de predikant wordt in het bijzonder verwacht dat hij of zij de oudere jeugd en 

jongvolwassenen weet te vinden en te inspireren. Uiteraard met alle ruimte in vormen en 

(digitale) middelen die voor de jongeren aansprekend en vanzelfsprekend zijn.  

 

Diaconaat  

In Lux Mundi willen we het verlangen levend houden naar Gods nieuwe wereld. 

We dromen van een wereld waarin mensen zonder angst kunnen leven, waarin 

geen geweld of oorlog meer is, en waar niemand meer te lijden heeft van een 

ander mens. We dromen van een wereld waar mensen vrede en rechtvaardigheid 

kennen, waarin niemand hoeft te vluchten en ook van een wereld waarvan we ons 

bewust zijn dat we er zuinig op moeten zijn en zorgvuldig mee om zullen gaan. 

Die droom van de toekomst is voor ons geen vlucht uit de werkelijkheid. We willen 

met hart en ziel in deze wereld leven want we geloven dat God met onze wereld 

begaan is. Daarom bidden we elke zondag voor onze wereld. En daarom proberen 

we ons steentje bij te dragen aan het leven op aarde. 

Via de diakenen ondersteunt de gemeente tal van diaconale projecten in binnenland en 

buitenland, o.a. via Kerk in Actie maar ook projecten waar individuele gemeenteleden bij 

betrokken zijn. Vanuit de kerkelijke gemeente worden tevens nieuwe vormen van 

dienstbaarheid en betrokkenheid georganiseerd zoals het samen lopen in de Nacht voor 

de Vluchteling en diverse acties voor de voedselbank. Daarnaast zijn een aantal 

gemeenteleden persoonlijk betrokken bij verschillende diaconale projecten en 

hulpverleningsorganisaties. 

Van de predikant verwachten we dat hij of zij de gemeente stimuleert om haar 

missionaire en diaconale roeping te volgen en haar oproept tot ecologische 

bewustwording.   

 

Pastoraat 

In Lux Mundi willen we met elkaar meeleven en op elkaar betrokken zijn. We doen 

dat op veel momenten en manieren. Zondagochtend tijdens de koffie 

bijvoorbeeld, maar ook doordeweeks wanneer we elkaar ontmoeten. Dat is niet 

alleen een kwestie van ‘gewone’ belangstelling. Door naar elkaar om te zien, 

willen we ook aan onze roeping als gemeente van Christus invulling geven. 



De wijkouderlingen en de predikant zijn uiteraard actief in het pastorale werk, 

ondersteund door pastorale- en diaconale medewerkers in hun wijk. Zij gaan als 

ambtsdragers onze geloofsgemeenschap voor in het pastoraat, maar ze nemen de 

verantwoordelijkheid ervan niet over. Het blijft in de eerste plaats de roeping van alle 

meelevende gemeenteleden om naar elkaar om te zien in mooie en moeilijke momenten 

van het leven. 

Van de predikant verwachten we, naast individuele pastorale zorg en oprechte aandacht 

voor mensen, ook een inspirerende bijdrage in het ontwikkelen van nieuwe vormen van 

pastoraat voor diverse doelgroepen. Daarbij wordt ook gedacht aan de plaats die de 

predikant mag en kan innemen in de dorpsgemeenschappen. 

In onze geloofsgemeenschap is het mogelijk om relaties, anders dan die van man en 

vrouw, te zegenen. 

 

De kerkenraad 

De kerkenraad vergadert ca. 10 keer per jaar. De samenstelling is: predikant, preses, 

scriba, 4 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 ouderling doelgroepen, 4 diakenen, 1 

jeugddiaken en 1 diaken doelgroepen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. 

Het moderamen vergadert ook ca. 10 keer per jaar en bestaat uit: predikant, preses, 

scriba, 1 (wijk-)ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester. 

Het moderamen van de kerkenraad vergadert 2 keer per jaar met het moderamen van 

de Hervormde Gemeente in Lexmond.  

Het kerkelijk werk, inclusief de invulling van een aantal bijzondere vieringen,  wordt door 

een groot aantal commissies inhoudelijk en praktisch (mede) vormgegeven. 

Tot nu toe is het steeds mogelijk gebleken de vacatures in de kerkenraad te vervullen. 

Sinds kort kunnen, naast belijdende leden, ook doopleden worden voorgedragen voor het 

vervullen van een ambt. Indien zij het ambt aanvaarden wordt hen gevraagd bij de 

bevestiging in het ambt belijdenis van hun geloof af te leggen.  

 

Tenslotte 

De Protestantse Gemeente Lux Mundi heeft (per 1 april 2020) 740 geregistreerden, 

waarvan 686 leden, verdeeld over alle leeftijdsgroepen. 299 leden zijn belijdend lid. Er 

zijn relatief veel voorkeursleden. De gemeente is ook relatief jong: 53,6% van de leden 

is jonger dan 40 jaar. Het aantal kinderen/tieners onder de 20 jaar bedraagt 231. Een 

deel van de gemeente is ter plaatse geboren, een ander deel komt ‘van buiten’. Samen 

vormen we een geloofsgemeenschap in een dorp ‘in het Groene Hart van de Randstad’. 

De leden van Lux Mundi wonen in Lexmond en Hei- en Boeicop, en ook in Vianen, 

Meerkerk, Ameide en Nieuwland. Enkelen wonen verder weg. 

Onze gemeente heeft een relatief nieuw (1990) en functioneel kerkgebouw en een 

vrijstaande, ruime pastorie aan de voet van de Lekdijk. 

Ca. 8 keer per jaar verschijnt ons kerkblad Profiel. Daarnaast heeft Lux Mundi een 

website en wordt er gebruikt gemaakt van sociale media. 

  



*) Alle cursief gedrukte teksten komen uit het beleidsplan ‘Geloven in Lux Mundi’. Dit 

beleidsplan is vastgesteld in 2017 en is te vinden op onze website. 

Leeftijdsopbouw 
        

          
  Doopleden  -%- Bel. leden  -%- Ov. Leden  -%- Totaal  -%- 

 
                  

 
0 - 9 75 19,4 0 0,0 31 57,4 106 14,3 

 
10 - 19 111 28,7 0 0,0 7 13,0 118 15,9 

 
20 - 29 64 16,5 3 1,0 7 13,0 74 10,0 

 
30 - 39 57 14,7 27 9,0 5 9,3 89 12,0 

 
40 - 49 46 11,9 56 18,7 2 3,7 104 14,1 

 
50 - 59 13 3,4 63 21,1 1 1,9 77 10,4 

 
60 - 69 11 2,8 59 19,7 1 1,9 71 9,6 

 
70 - 79 6 1,6 59 19,7 0 0,0 65 8,8 

 
80 - 89 3 0,8 29 9,7 0 0,0 32 4,3 

 
90 - 120 1 0,3 3 1,0 0 0,0 4 0,5 

 

          
5 gastleden zijn niet in deze statistiek verwerkt 

 

 

 

 


