
Koningsdag 2019 
 

VANMORGEN HEEL VROEG 

Vanmorgen heel vroeg was het buiten 

nog stil, maar ik was mijn bed al lang uit. 
Ik ben o zo vrolijk, ‘t is feest in april 

en straks wordt de klok weer geluid. 
Dan klinkt het Wilhelmus en waait onze 

vlag, 

in tuin en op toren, ‘t is Koningsdag. 
Dan vieren we feest in het land. (2x) 

 
’t Ontbijt is zo op en nu moet ik echt 

gaan. 

Wie komt er zo’n dag nu te laat? 
Ik zie op het Plein onze klassen al staan, 

dan gaan we precies in de maat: 
Met toeter en muts of ballon in de wind 

op weg naar de plaats waar het feest nu 
begint. 

Dan vieren we feest in het land. (2x) 

 
In naam van Oranje doe open je mond, 

zet vrolijk dit lied nu maar in. 
Pak wimpels en vlaggen en zwaai die 

maar rond: 

Lang leve het koningsgezin! 
De koning is jarig aan ’t eind van april 

Hij feest met familie en ieder die wil. 
Zingt mee: Wel gefeliciteerd! (2x) 

 
HIEP HIEP HIEP HOERA 

MEISJES/DAMES: 

Hiep hiep hiep hoera 
De koning die is jarig 

Hiep hiep hiep hoera 
En daarom is het feest! 

ALLEN: 

Oki doki poki pom ri ra rom 
Wij gaan samen zwaaien 

Wiege wiege waaien 
Oki doki poki pom 

Wij wisselen nu om! 

 
JONGENS/HEREN: 

Hiep hiep hiep hoera 
Er hangen duizend vlaggen 

Hiep hiep hiep hoera 
In Holland is het feest! 

ALLEN: 

Oki doki poki pom ri ra rom 
Wij gaan samen zwaaien 

Wiege wiege waaien 
Oki doki poki pom 

Wij wisselen nu om! 

 
ALLEN: 

Hiep hiep hiep hoera 
Wat zie ik veel ballonnen 

Hiep hiep hiep hoera 
In Nijkerk is het feest! 

Oki doki poki pom ri ra rom 

Wij gaan samen zwaaien 
Wiege wiege waaien 

Oki doki poki pom 
Wij wisselen nu om 

HET IS KONINGSDAG 

Hoor je ’s morgens de trompet, 
kom dan heel snel uit je bed. 

Hangt de vlag al uit het raam? 
Ja, dat heb ik net gedaan. 

Ook de koning die viert mee, 

kijk maar eens op de t.v. 
Jongens, meisjes, kom nu gauw, 

want heel de stad is rood wit blauw. 
 

Want het is Koningsdag, ja het is 
Koningsdag, 
Leve de ko-o-ning. 
Want het is Koningsdag, ja het is 
Koningsdag, 
Leve de ko-o-ning. 
 

Massa's mensen op de been. 

Oranje is het om ons heen. 
De burgemeester gaat nu praten, 

houd hem heel goed in de gaten.  
Uit heel veel mensenlongen 

wordt ‘t Wilhelmus meegezongen. 

Mooie tonen, niet gewoon 
op fluit, viool en saxofoon. 

 
Want het is Koningsdag,……… 
 
Een leuk kraampje vol met snoep, 

of een kleedje op de stoep. 

Auto’s, poppen, boeken, spellen, 
zoveel spullen, niet te tellen. 

Lekker drinken, lekker eten, 
heel gezellig, zeker weten. 

Nee, niets moet en alles mag 

op deze Ko-nings-dag. 
 

Want het is Koningsdag,………(2x) 
 

LEVE DE KONING 

Hij heeft geen hoed maar een gouden 
kroon 

Hij heeft geen stoel maar een gouden 
troon 

Hij heeft een prachtig paleis als woning 
Leve de koning! 

 
Willem-Alexander, Koning Willem IV 
Wij vieren zijn verjaardag 
Met alle mensen hier 
We zingen het Wilhelmus en hijsen de 
vlag 
Op ko-o-o-ningsdag! 
 

Hij heeft geen vrouw maar een koningin 
En geen gewoon, maar koninklijk gezin 

Drie prachtige prinsessen als bekroning 
Leve de koning! 

 
Willem-Alexander, Koning Willem IV… 
 

   De tijden zijn al tijden lang veranderd 
   Een koning is niet streng meer of    

   gemeen 

   Zeker koning Willem-Alexander 
   Is ook gewoon een mens als iedereen: 

Hij kijkt gewoon ook wel eens TV 

En gaat gewoon ook naar de WC 
Hij eet gewoon wel eens een boterham 

met honing 
Leve de koning! 

 
Willem-Alexander, Koning Willem IV… 
 

OVERAL ORANJE 
Overal oranje, tjonge wat een feest, de 

straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest. 

We klappen in de handen en zwaaien 
met de vlag, 

Hiep hiep hoera want het is Koningsdag! 
 

Overal oranje, tjonge wat een feest, de 
straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest. 

We stampen met de voeten en zwaaien 

met de vlag, 
Hiep hiep hoera want het is Koningsdag! 

 
Overal oranje, tjonge wat een feest, de 

straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest. 

We draaien nu ‘n rondje en zwaaien met 
de vlag, 

Hiep hiep hoera want het is Koningsdag! 
 
 
WILHELMUS 

Wilhelmus van Nassaue 

ben ik van Duitsen bloed. 
Het vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje 

ben ik vrij onverveerd. 

De koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 
Mijn schild en de betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen 
verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven 
Uw dienaar ’t allerstond. 

De tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwond. 
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