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2013: Willem-Alexander koning
2020: Coronapandemie
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1. Waar woont koning Willem-Alexander?

1. Huis ten Bosch in Den Haag.

2. Wat gebeurt op Prinsjesdag?

2. Koning Willem-Alexander leest de troonrede
voor in de Ridderzaal te Den Haag.

3. Wat is het nadeel van robots?

3. De productie in fabrieken gaat altijd door. De
zondagsrust komt onder druk te staan.

4. Wat is het gevolg van individualisering?

4. Mensen kijken steeds minder naar elkaar om.

5. Waarom is men bezorgd over
klimaatverandering?

5. Het wordt steeds warmer op aarde.

6. Hoe probeert de overheid milieuvervuiling te
verminderen?

6. Door regels te stellen aan verkeer, landbouw en
industrie.

7. Hoe komen duizenden vluchtelingen naar
Europa?

7. Met bootjes steken zij de Middellandse Zee
over.

8. Hoe moet de mens omgaan met de schepping?

8. God heeft geboden de aarde te bouwen, en die
te bewaren.

9. Hoe lang gaat de geschiedenis door?

9. Totdat Christus wederkomt op de wolken.

Basis
Jaartallen
2013:

Willem-Alexander wordt koning

2020:

Coronapandemie

Het Koninklijk Huis
1. Het Huis van Oranje-Nassau.
a. Schrijf de stadhouders en koningen uit het huis van Oranje-Nassau in de goede volgorde op.
1. Willem van Oranje
2.
3.

6.
7.
8. Koning Willem I
9.
10.
11. Regentes Emma
12.
13.
14.
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5.
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4.

15.

141

b. Welke stadhouders waren halfbroers?
en
c. Welke stadhouder ligt in Londen begraven?

d. Welke stadhouder was niet getrouwd?

e. Welke stadhouder stierf kinderloos?

2. De koninklijke standaard en het koninklijke wapen.
Bekijk de koninklijke standaard. Dit is de persoonlijke vlag van koning
Willem-Alexander. De vlag wordt gehesen op het woon- en werkpaleis van
de koning als hij in Nederland is.
a. Beschrijf de kleuren en afbeeldingen.

b. Wat is de betekenis van de kleur oranje als achtergrond van de koninklijke vlag?

c. Hier zie je het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Beschrijf het wapen. Let op afbeelding en kleur.
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d. Onder het wapen staat een Franse lijfspreuk: ‘Je maintiendrai’. Wie gebruikte deze lijfspreuk?

e. Wat betekent ‘Je maintiendrai’?

1. voorzitter – 2. griffier – 3. ministers in vak K – 4. spreekgestoelte – 5. interruptiemicrofoons – 6. stenografen
b. Hoe worden de leden van de Eerste Kamer gekozen?

c. Hoe worden de leden van de Tweede Kamer gekozen?
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a. Wie zit waar? Noteer het cijfer op de juiste plaats in de foto.
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3. De Tweede Kamer.
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Zorgen in het binnenland
4. Energiebronnen.
a. Bekijk het plaatje en zet achter het nummer welke
energiebron het is.

2

2

4

11

3

1=

3

2=

4

3=
4=
b. Welke van deze energiebronnen leveren duurzame energie?

c. Welk nadeel heeft energiebron 1?

d. Welk nadeel heeft energiebron 2?

e. Welke energiebron staat niet op het plaatje en gebruiken we wel in Nederland?

f. Welke energiebron staat niet op het plaatje en gebruiken we ook niet in Nederland, maar is wel
duurzaam?
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Extra
Het Koninklijk Huis
1. Koningslied.

Wij danken U, o God, voor wat U hebt gegeven:
een volk dat groeide tot ons nationale leven.
U gaf door strijd en kruis een sterke liefdesband
met ons Oranjehuis, een zegen voor ons land.

(Melodie: ‘Dankt, dankt nu allen God.’)

a. Dit koningslied is geschreven door ds. C. J. Meeuse. Ter gelegenheid van welk feit was dat?

b. Wanneer vond die gebeurtenis plaats?

c. Wat betekent ‘nationaal’?

d. Leg uit hoe het koninklijk geslacht in het verleden ons land zegen heeft gebracht.
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God geve Nederland in hem een goede koning.
De godsvrucht zij zijn stand, de wijsheid zijn bekroning.
Dan daalt Gods zegen neer op wie hier liefde vindt
en krijgt God alle eer van wie Zijn werk bemint.
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Als koning krijgen wij nu Willem-Alexander,
met Máxima terzij’; God gaf ze aan elkander.
God zeeg’ne hun gezin en koninklijk geslacht,
dat in verleden tijd ons zegen heeft gebracht.
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e. Wat betekent ‘De godsvrucht zij zijn stand, de wijsheid zijn bekroning?’

2. Paleis Huis ten Bosch.
a. De prinses van Oranje Amalia woont op Huis ten Bosch.
De eerste bewoonster van Huis ten Bosch was een
naamgenote. Hoe heette zij?

b. Met wie was zij getrouwd?

c. In welke eeuw is het paleis gebouwd?

d. Huis ten Bosch is als zomerpaleis gebouwd in de stijl van het Hollands classicisme. Noem twee
kenmerken.
1.
2.
Zet een kruisje in de foto waar je deze kenmerken ziet.
e. Welk beroemd gebouw in Amsterdam is ook in deze stijl gebouwd?
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b. Wat is bijzonder aan hun trouwdatum?

c. De kerkelijke bevestiging vond plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De straat tussen de Nieuwe Kerk
en het Paleis op de Dam heet ‘Mozes en Aäronstraat’.
Leg deze naam uit.

Hoofdstuk 12

a. In welk land is prinses Máxima geboren?
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3. Hier zie je een foto van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima
op hun trouwdag, 2 februari 2002.
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d. Tijdens trouw-en rouwplechtigheden van de familie Oranje-Nassau wordt vaak het lied ‘A toi la gloire’
gezongen. Luister naar de samenzang van het lied. Lees de tekst mee. De Nederlandse vertaling staat er
naast.
1. À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

1. U zij de glorie, opgestane Heer’,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer’,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer’,
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer’.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer’.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Welke coupletten worden gezongen?
e. Dit lied is een Paaslied. In welk couplet kun je dat zien?
f. Kleur in de Franse en in de Nederlandse tekst het refrein oranje.
g. Zoek in de liedbundel Elk zing’ Zijn lof’ lied 117 op. Zoek drie overeenkomsten op tussen lied 117 en ‘A toi
la gloire’.
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Het digitale tijdperk
4. Maak de opdrachten.
a. Noem vijf digitale voorwerpen. Zet achter elk voorwerp een voordeel en een nadeel.
1.
Voordeel:
Nadeel:
2.
Voordeel:
Nadeel:
3.
Voordeel:

Voordeel:
Nadeel:
5.
Voordeel:
Nadeel:

Zorgen in het binnenland
5. Burgerschap.
a. Schrijf de samenvatting van de Wet des Heeren op.
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4.
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Nadeel:
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b. Onderstreep in antwoord a. het gedeelte dat over burgerschap gaat.
c. Wat betekent dit voor jouw handelen als burger in de maatschappij?

d. Lees 1 Petrus 3: 8 -11. Schrijf in je eigen woorden op wat Petrus zegt over burgerschap.

e. Doen jullie op school ook iets met burgerschap? Zo ja, wat? Zo nee, wat zouden jullie kunnen doen?

f. Wordt er vanuit jullie kerkelijke gemeente iets gedaan aan burgerschap? Zo ja, wat? Zo nee, wat zou de
kerk kunnen doen?

g. Geef een voorbeeld van wat de plaatselijke overheid doet aan burgerschap.

6. De voedselbank.
a. Leg het doel uit van de voedselbank. Gebruik daarbij de volgende begrippen:
liefdadigheid - overschot aan voedsel – donaties - vrijwilligers – kosteloos – eerlijk verdelen – mensen in
armoede en nood
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b. Is er in jouw woonplaats een voedselbank? Ja / nee. Zo ja, wat zouden jullie thuis ervoor kunnen doen?

7. Eetcultuur.
a. Wat betekent ‘fastfood’?

b. Noem een aantal etenswaren die bij fastfood horen.

e. Wat betekent ‘obesitas’?

f. Waardoor kan obesitas ontstaan?
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d. Noteer vijf tips voor gezonder eten en drinken.
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c. Wat betekent: Gezond eten met de Schijf van Vijf?
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Onrust in het buitenland
8. Vluchtelingen.

Pak de atlas erbij.
a. Leg uit waarom in het jaar 2015 veel mensen op de vlucht gingen richting Europa.
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b. Schrijf vijf landen op waar veel vluchtelingen vandaan komen.

c. Welk water steken de meeste vluchtelingen over?

d. In welk landen komen de meeste vluchtelingen aan?
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e. Wat zou jij voor vluchtelingen ver weg of dichtbij kunnen doen?

153

