
Ha jongens en meiden,  

De koning is jarig! Koningsdag dan denk je aan spelletjes en het Wilhelmus. Toch?  

Weet je waar ik aan moest denken? Aan de Hemelse Koning.   

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.  

Op die dag zal de HEERE 

de Enige zijn en Zijn Naam 

de enige.  

(zacharia 14 vers 9 hsv)  
  

Van een koning heb ik een schilderij gemaakt en tijdens het maken een mooi christelijk lied 

gezongen. Toen dacht ik dat kunnen de kinderen ook!  

Schilderen, tekenen of handletteren jullie wel eens? Probeer het maar.  

Zoek een mooi liefst onbekend christelijk lied uit (misschien met  hulp van je vader of 

moeder).  

Maak een bijpassende tekening of schilderij. Ondertussen kun je jezelf een nieuw lied aan 

leren. Succes!  

Hieronder drie uitgewerkte ideeën  

Lied:    Voor ieder land waar oorlog is bidden wij tot U o Heer  

Muziek:  Tip 1: Familystream (cd: waar gij heengaat zal ik gaan)    

 Tip 2: filmpje > Sjier Hasjiriem - "Voor ieder land waar oorlog is"  

Voor de kleinsten:  

Lied:    Elke dag aan ons gegeven (extra couplet voor koningsdag) Muziek: 

 familystream (cd: Looft God looft Zijn naam alom, Lydia van Lit)   

Meer uitdaging:  

Lied:    The King Shall Rejoice  

Vertaling:   Psalm 21  

2. Heere, de koning verblijdt zich over Uw macht. 

Hoezeer is hij verheugd over Uw heil!  

3. De wens van zijn hart hebt U hem gegeven; het 

verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden.  

4. Want U komt hem tegemoet met rijke 

zegeningen.  Op zijn hoofd zet U een kroon van zuiver 

goud.  

Muziek:  Tip 1: Familystream (cd: G.F. Handel Meesterwerken)  

Tip 2: Familystream (cd: In stil ontzag)  

Tip 3: video> handel coronation anthem the king shall rejoice 



 

 

V oor ieder land waar oorlog is    

B i dden  wij tot u o  H eer   

Voor i eder mens in duister nis   

B idden  wij tot u o  H eer   

Voor ieder mens die  geen vreugde heeft   

Bidden wij t ot u o  H eer   

Voor ieder die in wanhoop l eeft    

Bidden wij t ot u o heer   

  

W ant  U   kunt ons bevrijden    

U   hebt daartoe de kracht   

I n  U w hand  zijn de tijden    

in  U   is alle macht   (2 x )   

  

Voor ieder die in vrede   leeft   

Bidden wij t ot u o  H eer   

Voor ieder die in   hoo gheid   leeft   

Bidden wij t ot u o  H eer   

V oor  i e der die op   aarde   leeft   

Bidden wij t ot  u o  H eer   

Voor ieder die in onrecht leef t   

Bidden wij t ot u o  H eer   

  

W ant  U   kunt ons bevrijden    

U   hebt   daartoe de kracht   

I n  U w hand  zijn de   tijden    

in  U   is alle macht   (2 x )   

A men   



  

 

  

  

  

Elke dag aan on s   gege ven   

I s  een  zegen van u heer   

G eef  dat wij d at nooit ver geten    

L eer  ons elke dag dat weer   

  

Heer ge ef   toch   aan onze   ko ning   

A lles  wat hij no dig heef t   

Om dit land ook te regeren   

T ot  Uw dienst van uit  Uw  Woord.   

  

Helpt U on s dan steeds te leven   

N aar  Uw wil en tot   Uw eer   

W il ons uit   genade geven   

E ens  te wonen  bij U , Heer.   


