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Medewerkers aan deze dienst
Leiding
ds. Maarten Groen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Den Haag
Spreker
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Europe, Middle-East &
North-Africa
Persoonlijke woord
Harry van der Molen, lid Tweede Kamer voor het CDA
Gebeden
• Ad van der Helm, parochievicaris Sint Jacobus en hoofddocent
kerkelijk recht KU Leuven
• ds. Karin van den Broeke, preses generale synode van de
Protestantse Kerk Nederland
• Chris Taylor, voorganger Redeemer Church The Hague
Muziek
Rieneke en Mieke de Wit (vocal group Filiae)
Aarnoud de Groen, orgel
Techniek kerkdienst
• Gerald Werkman + team LPB Media (video)
• Christian Brouwer + team (geluid)
• Gaatske Postma (catering)
• Medewerkers Sint-Jacobus de Meerderekerk (faciliteiten)
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Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 103 : 1 en 3 [allen]
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Persoonlijke bijdrage door Harry van der Molen
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Filiae: Fix you
When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth
Tears stream, down on your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream, down on your face, and I—
I promise you that I will learn from the mistakes
Tears stream, down on your face, and I—

Gebed
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Lezing uit de bijbel en overweging door Edward de Kam:
Investeer in gebed om BARMHARTIGHEID
Zingen: Opwekking 378 [allen]
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
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Gebeden
1. Overheid
2. Land en samenleving
3. Wereld
Elk gebed wordt gevolgd door:

Filiae: Heer, Ontferm U Over Ons
Heer, ontferm U over ons. Kom, en heel ons land.
Reinig met Uw vuur, raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons. (3x)
Change my heart, o God. Make it ever true, may I be like You.
You are the Potter, I am the clay. Mould me and make me, this is
what I pray.
Change my heart, o God. Make it ever true, may I be like You.
Heer, ontferm U over ons. Kom, en heel ons land.
Reinig met Uw vuur, raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons. (3x)

Bidden: Onze Vader
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Zingen: Gezang 78: 1-4 [allen]
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.
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Mededelingen

Collecte

Zingen: Wilhelmus [allen]
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Zegen
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Filiae: Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein:

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.  Refrein

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!
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Kroonbede slaat een nieuwe koers in!
24h gebed voor Nederland
Nieuw dit jaar is het 24h gebed op Prinsjesdag zelf. Onze Koning zal
waarschijnlijk de Troonrede eindigen met de woorden: “U mag zich
daarbij gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid
toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden“. Deze
oproep nemen wij te harte. Ons verlangen is politiek Den Haag te
zegenen met de liefde van Jezus Christus, zodat de keuze die worden
gemaakt in de politieke hoofdstad van Nederland leiden tot een
barmhartige samenleving.
In een tijdsbestek van 24 uur bidden we in totaal 12 uur, drie blokken
van 4 uur:
Blok A: 13:30 – 17:30
Blok B: 19:30 – 23:30
Blok C: 09:30 – 13:30 (woensdag 20 september)
Diverse kerken hebben zich al aangemeld. Meebidden is altijd
mogelijk! Aanmelden om mee te bidden kan via
david@davidvankeulen.nl of stuur een WhatsApp bericht naar 0618086812. Locatie: Sint Jacobstraat 131-133 (kantoor Redeemer
International Church – boven Theater aan het Spui).
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Nieuwe huisstijl
Kroonbede heeft een nieuwe huisstijl, ontworpen door Frans van
Dam van studio LAB-f. Uitgangspunt van het ontwerp voor het logo
zijn de letters K en B van Kroonbede. Gebed verbindt: de K en de B
vormen een kroon en zijn tegelijk opgeheven armen van gebed. De
sierlijke letters onder de kroon geven een historisch gevoel en zijn
ook de juwelen van de kroon. De verticale lijn geeft de richting van
gebed. Subtiel wordt ook een kruisvorm zichtbaar om en passant te
duiden dat het om een christelijk evenement gaat.

Steun ons
Met veel plezier organiseren we jaarlijks de Kroonbede. Hier zijn
uiteraard kosten aan verbonden. Wilt u als kerk, particulier of bedrijf
een bijdrage leveren? Gebruikt u dan bankrekeningnummer: NL52
FVLB 022 53 90 027 ten name van PGG inzake Kroonbede.
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Comité Kroonbede
We geloven dat gebed Nederland kan veranderen. Het comité
bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Haagse kerken
en werkt samen met Missie Nederland. Leden van het comité zijn:
•
•
•
•
•
•

David van Keulen (Voorzitter)
Ad Vastenhoud (Penningmeester)
Esther Bergman (Communicatie)
Jan Pieter Boot (24h gebed)
Josine Wiskerke (Kerken)
Maarten Groen (Kerkdienst)

Social media kanalen
www.kroonbede.nl
www.facebook.com/kroonbede
www.twitter.com/kroonbede
www.youtube.com/kroonbede
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