
 

God is Koning 
Gouden Gezinsmoment voor Koningsdag 

(3-13 jaar) 
 
 
 

Koningsdag is een mooie aanleiding om met de kinderen stil te staan  
bij het Koningschap van God.  

Willem-Alexander is koning van Nederland.  
Hij is in het hele wereldgebeuren niet zo belangrijk.  

God is Koning van de hele wereld.  
Hij regeert de wereld en houdt die in Zijn hand tot de laatste dag. 

 
 

Binnenkomer 
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit gezinsmoment in te leiden: 
 

1) Naar aanleiding van een nabespreking van Koningsdag.  

 
Ga nog eens na of de kinderen begrepen hebben waarom we Koningsdag 
vieren. Kijk de foto’s terug die je vandaag genomen hebt bij de koningsspelen 
of waar dan ook. 
 

2) Maak met jongere kinderen een kroon.  

 
Neem een zilverkleurig of goudkleurig karton en meet de omtrek van het 
kinderhoofd. Plak of niet de strook vast. Laat de kinderen de kroon op hun 
eigen manier versieren. 
 

3) Laat jongere kinderen de kleurplaat God is Koning kleuren van deze 
website. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.zus-en-zo.nl/wp-content/uploads/2015/05/Hollandse-vlag-Nederland.jpg&imgrefurl=https://www.zus-en-zo.nl/product-categorie/umbul-umbul-balinese-vlaggen/gewone-vlaggen/&docid=LNYt7oEfpb4kmM&tbnid=UzNMwZgVqxUt8M:&vet=10ahUKEwjEo9i25rfTAhUBuhoKHTkDDhEQMwgwKAQwBA..i&w=1500&h=1000&safe=strict&bih=747&biw=1524&q=afbeelding vlag&ved=0ahUKEwjEo9i25rfTAhUBuhoKHTkDDhEQMwgwKAQwBA&iact=mrc&uact=8


4) Laat oudere kinderen een kroon van bloemen en planten maken.  

 
Nodig: een ronde oasevorm, groene takjes bijvoorbeeld van de buxus, rood-
wit-blauw of oranje bloemen, een grassoort of bosbestakken, eventueel kralen 
voor de afwerking. 
 
 

Bijbel 
Lees met de kinderen Psalm 95:1-9. 

 
 

Bespreken 
1. Koning 
- Willem-Alexander is koning. Over welk land is hij koning? (Over Nederland, het 
Koninkrijk der Nederlanden) Kun je Nederland op een wereldbol of landkaart 
aanwijzen? (Laat maar zien welk klein landje Nederland is) 
- God is Koning. Over welk land is Hij Koning? (Over heel de wereld. Hij is vooral de 
Koning van het Koninkrijk der hemelen) Kun je Zijn Koninkrijk op een wereldbol of 
landkaart aanwijzen? (Het Koninkrijk van God is niet een land dat ergens op deze 
wereld ligt. Het is door de hele wereld verspreid. Overal waar mensen zijn die de 
Heere met heel hun hart dienen is het Koninkrijk van God.)   
 
2. Onderdanen van de koning 
- Wie zijn de onderdanen van koning Willem-Alexander? (Alle mensen die burger van 
Nederland zijn) 
- Wie zijn de onderdanen van God? (Alle mensen die bij het Koninkrijk van God 
horen. Alle mensen over wie God Koning is. Door de zonde was de duivel koning in 
hun hart. Maar de Heere Jezus heeft hen bij de duivel weggehaald en weer aan God 
gegeven. Daar hebben we op Goede Vrijdag en Paasfeest aan gedacht. Hij heeft 
Zijn leven voor hen gegeven. Nu is God weer Koning in hun hart en dienen ze de 
Heere) 
 
3. Wetten van de koning 
- Hoe kun je weten wat de koning en de regering wil? (Dat staat in de wet. Als je een 
burger bent van Nederland, moet je je ook houden aan de wetten van Nederland) 
- Hoe kun je aan iemand zien dat Hij een onderdaan is van het Koninkrijk van God? 
(Zo iemand leeft volgens de wet van God. Hij wil doen wat de Heere wil en luistert 
naar Hem) 
 

Besluiten 
De Bijbel zegt dat we het Koninkrijk van God moeten zoeken (Mattheüs 6:33a). Lees 
ter afronding deze tekst of Mattheüs 13:44. Spoor de kinderen aan het Koninkrijk van 
God te zoeken. Gods Koninkrijk lijkt op een schat die verborgen ligt. Die schat is veel 
meer waard dan alles van deze wereld. Praat er met elkaar over hoe je het Koninkrijk 
van God kunt zoeken.  


