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Koningsdag in het Koninkrijk der Nederlanden 

Op 27 april is het koningsdag: de nationale feestdag 

waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd. De 

meeste mensen zijn vrij en dragen oranje en rood-wit-

blauwe kleding. De dag wordt in het hele land gevierd met 

allerlei festiviteiten: kinderspelen, de aubade, de 

vrijmarkt, concerten en de festivals. De koning gaat zelf 

ook op pad, met zijn familie, en bezoekt één of meer gemeenten in het land. Iedereen die 

dat wil kan ervan meegenieten op de tv. 

Van 1885-1890 was er de Prinsessedag. Vanaf 

koningin Wilhelmina (1891) tot en met koningin 

Beatrix  (tot 2013) heette de dag Koninginnedag. Ten 

tijde van koningin Juliana werd op 30 april een defilé 

gehouden. De hele koninklijke familie stond op het 

bordes van Paleis Soestdijk. Vele Nederlanders en 

rijksgenoten liepen langs in een lange optocht en 

gaven geschenken en vooral ook bloemen waarmee 

het bordes werd bedekt.  

27 april is ook de dag van oranjebitter, oranjetompouces, van de 

vlaggen uit en natuurlijk van ‘het Wilhelmus’:  

 Wilhelmus van Nassouwe   Mijn schild ende betrouwen 
 ben ik, van Duitsen bloed,   zijt Gij, o God mijn Heer, 
 den vaderland getrouwe   op U zo wil ik bouwen, 
 blijf ik tot in den dood.    Verlaat mij nimmermeer. 
 Een Prinse van Oranje    Dat ik doch vroom mag blijven, 
 ben ik, vrij, onverveerd,    uw dienaar t'aller stond, 
 den Koning van Hispanje   de tirannie verdrijven 
 heb ik altijd geëerd.    die mij mijn hart doorwondt. 

 
 
De koning in de Bijbel – Oude Testament (OT)        (bron: debijbel.nl) 
In de tijd van de rechters wilden de 12 stammen van Israël een koning, net als andere 
volken. De eerste koningen waren Saul, David en Salomo. Na de dood van Salomo (± 930 
voor Chr.) viel het land uiteen in twee koninkrijken:  in het noorden Israël, met hoofdstad 
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Samaria en in het zuiden Juda, met hoofdstad Jeruzalem. In Juda 
bleven de nakomelingen van David aan de macht. 
De koning was niet heilig en boven alle kritiek verheven, zoals de 
farao in Egypte. Bijbelse profeten hadden openlijk kritiek op de 
koning als hij de wetten van God niet vavolgde. 
 
De koning in het Nieuwe Testament (NT) 
De Israëlieten hadden in de tijd van het NT geen eigen koning meer. 
Ze werden geregeerd door Herodes de Grote en zijn nakomelingen, 
die aangesteld waren door de Romeinen. 
 
Koningschap van God 
God wordt in de Bijbel vaak als koning voorgesteld.  Vooral in de psalmen. Deze Koning 
overwint al zijn vijanden op aarde en in de hemel. Hij spreekt recht, is wetgever en zorgt 
voor de armen, weduwen en wezen.  
  

Jezus als koning  
De titel ‘koning’ wordt in het NT meestal voor 
Jezus gebruikt. Hij rijdt als een koning 
Jeruzalem binnen en wordt nakomeling van 
koning David genoemd. Jezus wordt gezien 
als de beloofde messias. Als Jezus gekruisigd 
wordt, staat er op een bord bij zijn kruis de 
tekst: ‘Dit is Jezus, koning van de Joden.’ Dat 

is de beschuldiging op grond waarvan hij gedood wordt.  
Jezus vertelt ook over koningen en koninkrijken in zijn 
gelijkenissen. Hij wil de mensen aan het denken zetten door ze 
met een voorbeeld uit het alledaagse leven een nieuw perspectief 
op de werkelijkheid te geven. 
 
Psalm 24 
De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 

Lucas 4 

42Bij het aanbreken van de 

dag vertrok Jezus en ging 

naar een eenzame plaats. 

De mensen gingen Hem 

zoeken, en toen ze Hem 

gevonden hadden 

probeerden ze Hem ervan 

te weerhouden bij hen weg 

te gaan. 43Maar Hij zei tegen 

hen: ‘Ook in de andere 

steden moet Ik het goede 

nieuws over het koninkrijk 

van God brengen, want 

daarvoor ben Ik 

gezonden.’ 44En Hij maakte 

dat goede nieuws bekend in 

de synagogen van Judea.  

 


