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Den Haag, 18 september 2017 

 

Kroonbede 2017: Na Troonrede start 24h gebed voor Nederland 
 
We geloven dat gebed Nederland kan veranderen! De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken 
en bidt rondom Prinsjesdag voor politiek Den Haag.  
 
Nieuw dit jaar is het 24h gebed op Prinsjesdag. 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“. Christenen slaan op Prinsjesdag de 
handen in één. Ons verlangen is de politiek te zegenen met de liefde van Jezus, zodat de keuzen die 
worden gemaakt in de politieke hoofdstad van Nederland leiden tot een barmhartige samenleving.  
 
Het 24h gebed is op 19 en 20 september. Een Haagse kerk of organisatie zal 1 uur voor zijn of haar 
rekening nemen en bidden voor Nederland. Thema’s waarvoor gebeden wordt zijn: wereld, land en 
stad. Het 24h gebed zal op woensdag 20 september om 12:30 wordt afgesloten door 
voorgangers/dominees uit Den Haag en ambtenaren van de Rijksoverheid en gemeente Den Haag. 
 
Terugkijken op de kerkdienst vorige week 
Op 12 september heeft de jaarlijkse kerkdienst van de Kroonbede plaats gevonden. Sprekers waren 
Edward de Kam (directeur Youth for Christ) en CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Karin van 
den Broeke (Preses Generale Synode PKN), Ad van der Helm (parochievicaris Sint Jacobus) en Chris 
Taylor (voorganger Redeemer International Church) zijn voorgegaan in gebed. Bij de kerkdienst 
waren ruim 200 mensen aanwezig, met de livestream keken meer dan 1.000 mensen mee. 

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie 
David van Keulen, voorzitter Comité Kroonbede 
david@davidvankeulen.nl 
06-18086812 [soms in overleg, stuur dan even een WhatsApp] 
 
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) 
Locatie: Sint Jacobstraat 131-133 (boven Theater aan het Spui) in Den Haag. 
Wilt u als journalist aanwezig zijn bij het gebed om een impressie te krijgen, een interview te doen of 
voor het maken van beelden. Van harte welkom! Graag even contact om zaken af te stemmen. 
 
Aanvullende informatie: www.kroonbede.nl/pers/ 
Actuele informatie: www.twitter.com/kroonbede 
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