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De bond van Oranjeverenigingen  

onder leiding van Pieter Verhoeve  

stelt voor om Koningsdag maar Woningsdag  

te noemen. 

Koningsdag wordt dit jaar immers in de woningen gevierd. 

Allerlei activiteiten via radio en televisie  

worden bedacht voor vermaak binnenshuis. 

In christelijke gezinnen mag een ander geluid klinken. 

Hieronder wat ideeën om koningsdag te vieren rond een geopende Bijbel. 

 

 

 

ONTBIJT 
Idee: 

Drink sinaasappelsap bij het ontbijt of leg op elk bord een mandarijntje met een vlaggetje of 
bedenk iets anders met wat je in huis hebt. 

Bijbel: 
Verjaardagswens voor de jarige koning: Lees Psalm 72 vers 1-15. 

Om te bespreken: 
- Wat weet je van deze Psalm? (David is oud en schrijft deze psalm voor zijn zoon 

Salomo die koning wordt in zijn plaats) 
- Wat wenst hij hem toe? (Dat hij regeren zal volgens Gods wetten, want dan gaat het 

goed met een land) 
- Wat kunnen wij de jarige koning toewensen op zijn verjaardag? 

- Van Wie is Salomo een voorbeeld?  
- Waar hoor je dat bijvoorbeeld (vers 8 en 11)?  
- Wat betekent het voor ons dat de Heere Jezus Koning is?’ 

Zingen: 
Zing de koning Psalm 72 vers 1 toe en zing voor de Heere vers 11. 

Gebed: 
Bid of koning Willem-Alexander de Heere mag dienen  

en volgens Gods wetten zal regeren 
 

 

Koningsdag in coronatijd 
-praktisch achtergrondartikel voor ouders- 

-met suggesties voor een dagprogramma- 
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‘S MORGENS 

Idee: 
Maak met elkaar een programma voor ’s middags (hieronder een aantal ideeën die erg 
afhankelijk zijn van het aantal personen dat je huishouden telt. Kies dus zelf wat wel of niet 
haalbaar is met je gezin): 
- Verdeel de taken:  

- iemand (of meerdere gezinsleden) versiert het huis. Een slinger en vlaggetjes in de 
tuin. Een krans op de deur. Misschien wel een koninklijke hoed voor de kleintjes? 
- iemand (of meerdere gezinsleden) bakt iets met oranje voor bij de koffie. Dat kan 
heel eenvoudig door (diepvries)soesjes van een vlaggetje of oranjeversiering te 
voorzien tot ingewikkelder: een worteltaart of cupcakejes bakken 
- iemand (of meerdere gezinsleden) bedenkt koningsspelen voor ’s middags. (Als je 
een spelprogramma van school hebt gehad, kun je dit uiteraard overslaan, en het 
spelprogramma van school volgen). Afhankelijk van het weer kies je voor 

binnenspellen of buitenspellen. Kies ongeveer vier of vijf spellen. Maak een 
spelletjeskaart. Elk kind (of bij een groot gezin: een tweetal) begint bij één van de 
spellen en gaat rond tot alle spellen gedaan zijn die je afvinkt op de spelletjeskaart.  
- heb je nog meer personeel? Misschien kan iemand (of een aantal gezinsleden) vast 
de avondmaaltijd voorbereiden. Idee (zie hieronder): houd een koninklijke maaltijd 

(menukaart? naamkaartjes?) en doe alsof de koning aan tafel zit. Misschien mogen 
de kinderen om de beurten doen alsof zij de koning zijn… 

 
 

LUNCH 
Idee: 

Misschien kun je ook voor deze maaltijd iets koninklijks bedenken: pompoensoep, 
wortelsoep of tomatensoep of bijvoorbeeld een knakworst met een vlaggetje. 

Bijbel: 
Lees 1 Timotheüs 2:1-6 

Om te bespreken: 
- Waarom moet er in kerken en gezinnen gebeden worden voor de koning en de 

regering (vers 2)? 
- Kan een koning ook zalig worden (vers 4)? 
- Door Wie kunnen mensen zalig worden (vers 5)? 
- Hoe heeft Hij daarvoor gezorgd (vers 6)? 

Zingen: 
Zing met elkaar couplet 1 en 6 van het Wilhelmus 

Gebed: 
Bid voor de koning en de Nederlandse regering en hun omgang met de kerk zoals 

besproken bij vers 2. Bid om het dienen van de Heere door regering en onderdanen. 
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’S MIDDAGS 
Idee: 

Houd een spelletjesmiddag (voor de uitwerking zie hierboven) 
Drink aan het einde van de spelletjesronde gezellig iets met elkaar waarbij je de 

oranjekoekjes/oranjesoesjes/oranjecakejes/oranjetaart opeet. 
 

 
 

KONINKLIJK DINER 
Idee: 

Houd een koninklijk diner. Doe alsof je in het paleis bij koning Willem-Alexander eet. Doe 
alles heel netjes. Dek de tafel netjes (menukaartjes? naamkaartjes?). Laat de kinderen uit 

wijnglazen drinken. Gedraag je netjes. Eet met mes en vork. En dergelijke. 
Maak de maaltijd zo uitgebreid als je zelf wilt. Je kunt verschillende gangen bereiden (als 

je in kleur wilt blijven, denk aan zalm of worteltjes), maar je kunt ook gewoon een pan 
oranje macaroni eten.  

Extra: 
1. Doe alsof de koning aan tafel zit. Zet een lege stoel voor hem neer. Stel je voor dat hij 

daarop zit. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Of wat zou je hem willen vragen? 

2. Je kunt ook net doen alsof één van de kinderen om de beurt de koning is.  
Bijbel: 

Lees Psalm 95 
Om te bespreken: 

- Wie is de allerhoogste Koning (vers 3)? 
- Hoe groot is Zijn land/rijk (vers 4-5)? 
- Als je tegen koning Willem-Alexander praat, doe je dat heel netjes. Hoe is dat bij God 

(vers 6-7)? 
- Vraag de kinderen wat ze aan de Heere willen vragen of tegen Hem willen zeggen. 

Gebed: 
Neem de gebedspunten van de kinderen naar aanleiding van de laatste vraag mee in het 

gezinsgebed. 
Zingen: 

Ter afsluiting kun je Psalm 99 vers 8 zingen (of een ander Psalmvers over de Heere als 
Koning die de kinderen kennen (Psalm 145 vers 2 bijvoorbeeld)).  
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