
Over LekfestivaL
Het Lekfestival is ontstaan uit een idee van één persoon met een verlangen om in 
Lopik een concert mogelijk te maken van Kees Kraayenoord. Tijdens het uitwerken 
van dit plan door mensen uit verschillende gemeenten groeide dit uit naar een verlan-
gen om samen met gemeenten in de Lopikerwaard een missionair weekend te organi-
seren: 16, 17 en 18 september op recreatieterrein Salmsteke langs de Lek in Lopik.

DOeL
Ons doel is niet de organisatie van het weekend. Ons doel is het bereiken van 
mensen met de blijde boodschap. Daarom dagen wij jou van harte uit met de vraag: 
“Wie neem jij mee?”

NaaM  eN  LOGO
In het totstandkomingsproces van het weekend werden we bepaald door de plek waar 
het zal plaatsvinden aan de Lek. De aanzet om tot dit logo te komen werd gegeven 
vanuit Johannes 7:37-39 “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie 
in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 
want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)
In de verwijzende teksten trof ons Jes 44:3-4 het bijzonder: ”Want Ik zal water gieten 
op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 
Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan 
de waterstromen. Zie ook Joel 3: 18, Jes 58:11, Jes 12:3 en Ez 47:1-10.

LEK staat voor Leven En Kracht. Blauw staat voor water. Groen staat voor Leven.
De duif, als symbool van de Geest, die Leven en de Kracht beide vertegenwoordigen:
Duif die neerdaalde bij de doop van Jezus. Het olijftakje in de bek, zoals bij Noach, de 
vertegenwoordiger van het nieuwe leven. Ons verlangen is dat wat in Jesaja 44: 3-4 
wordt geprofeteerd, plaats gaat vinden aan de oever van de Lek.

Voor uitgebreide informatie kijk op: www.lekfestival.nl


