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Koningskinderen 

Objectles (school) rond Koningsdag (4-12 jaar) 
 

 
Hoe heten de kinderen van koning Willem-Alexander?  

Kinderen van de koning zijn koningskinderen. 
God is de allerhoogste Koning. 

Gods kinderen – de bekeerde mensen, de gelovigen - zijn echte 
Koningskinderen. 

Als een kind van een aardse koning ook een kind van God is,  
is hij of zij een dubbel Koningskind. 

 
 

Nodig: 
- Een foto van koning Willem-Alexander met zijn gezin 
- Een stamboom van het koninklijk huis vanaf Juliana van Stolberg (deze kun je bijv. vinden 
via deze link: https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b603dcea-a904-6146-2bcf-

eb66d913fb4e Of misschien heb je zelf wel een boek met een stamboom). 

 
Binnenkomer 

 1. Laat de foto zien van koning Willem-Alexander met zijn gezin. Wie zijn de kinderen van de 
koning? 
2. Vertel dat koning Willem-Alexander ook kind is geweest en laat zien wie zijn ouders 
waren. Die waren ook weer koningskinderen. Wijs het aan op de stamboom en ga zo in korte 
lijnen terug naar Willem van Oranje.  
3. God is ook Koning. Wie zijn Zijn kinderen? Waarom kun je hen ‘Koningskinderen’ noemen? 
 

 
Bijbel erbij 

Lees Psalm 45 vers 1-6 en 10-16 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Over welke Koning gaat het in deze Psalm (vers 2)? 
2. Wat zegt de dichter over Hem (vers 3)? 
3. Waarop rijdt deze Koning door de wereld (vers 5)? (Zijn Woord, de Bijbel) 
4. Wat zijn Zijn pijlen (vers 6)? (Zijn woorden) 
5. Als je door zo’n pijl in je hart geraakt wordt, ben je een kind van deze Koning. Wat zegt de 
psalmdichter tegen zo’n Koningszoon of Koningsdochter (ver 12b)? 
6. Kinderen van een koning hebben vaak mooie kleren. Waar ziet een Koningskind er mooi 
uit (vers 14a)? 
7. Waar gaan zij naartoe als zij sterven (vers 16)? 
8. Hoe is het om zo’n Koningskind te zijn? Wat hoor je daarover in Psalm 45? 
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Bezig 
1. Maak een stamboom van de koninklijke familie 
- Maak van karton een boom (je kunt hiervoor bijv. een kartonnen doos gebruiken) en plak 
groen papier voor de kruin er op.  
- Zoek plaatjes/foto’s van mensen uit het koningshuis. (Je kunt hierbij de stamboom 
gebruiken die je bijv. hier kunt vinden: 
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b603dcea-a904-6146-2bcf-eb66d913fb4e 

Maar andere stambomen zijn natuurlijk ook bruikbaar) 
- Knip oranje appeltjes uit en plak de fotootjes er op. 
- Hang deze ‘appeltjes’ in de goede lijn aan de boom.  
 

   
 
2. Handletteren 
a. Zoek het complete lied met alle 15 coupletten van het Wilhelmus op. Je kunt deze o.a. 
vinden op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus. Hoe merk je dat Willem van Oranje een 
Koningskind was?  Zoek een couplet uit om te handletteren.  
b. Kies een tekst uit Psalm 45 die je wilt handletteren 
 
3. Kleurplaat 
Kleur de kleurplaat ‘Van de koning naar de Koning der koningen’ of ‘Van de aardse koning 
naar de hemelse Koning’ of één van de andere kleurplaten die je vindt op 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag/ 
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Besluiten 
- Wie is een koningskind als je denkt aan een aards koningshuis? Hoe zou het zijn om zo’n 
koningskind te zijn? 
- Wie is een ‘Koningskind’ als je denkt aan de hemelse Koning? Hoe is het om zo’n 
Koningskind te zijn? 
- Ter afsluiting kun je een vers uit Psalm 45 met elkaar zingen. 
 
 

Extra: (voor)leestips 
 

        
 

B. Hooghwerff schreef twee boeken voor kinderen vanaf 6 jaar over aardse koningskinderen 

die tegelijk geestelijke Koningskinderen waren: verhalen over Gods werk in het Huis van 

Oranje-Nassau. Veel prinsen en prinsessen uit ons Oranjehuis vreesden de Heere. Zij waren 

dubbele Koningskinderen! De verhalen zijn gebaseerd op historische feiten. Ze zijn 

uitgegeven bij uitg. Gebr. Koster! 
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