Rock4Kids middag 13 april 2013: Er komt een feest!
Zaterdagmiddag rond half 2 stroomt de tot feestzaal
omgebouwde gymzaal in Noorden vol met allemaal
enthousiaste kinderen. De muzikanten van de
Promiselandband krijgen de sfeer er meteen goed in
en alle kinderen doen volop mee met de liedjes. Er
wordt gedanst, gesprongen en gezongen.

Na de opening en gebed gaat groep 6/7/8 naar de
Bun om hun eigen programma te draaien.
Groepen 1 t/m 5 blijven in de gymzaal. Voor hen
wordt er eerst een toneelstukje opgevoerd over het
thema.
In het stukje nodigt de koning mensen uit voor het feest. De bode van de koning gaat bij de mensen
langs, maar niemand heeft tijd. De directeur heeft het veel te druk met zaken, de dochter van de
directeur is verliefd en moet uit met haar nieuwe vriendje, en mevrouw moet het huis nog
schoonmaken. Teleurgesteld vertelt de bode aan de koning dat er niemand op het feest kan komen.
Daarop besluit de koning dat alle kinderen in de zaal op het feestmaal mogen komen.
Na het toneelstukje worden de kinderen in groepen verdeeld en rouleren de groepen langs de
verschillende activiteiten.
Een groep begint buiten, gelukkig is het
mooi weer. Ze gaan onder andere
koningszaklopen; in zwerverskleren naar de
overkant zaklopen, dan snel omkleden en
terug zaklopen in feestkleding.

De tweede activiteit is het versieren van t-shirts met
textielstiften. Want bij een feest hoort natuurlijk mooie
feestkleding. Wat zijn de shirts prachtig geworden, met
kastelen, bloemen, auto’s en nog veel meer. Er staat
een kroontje op de mouw bij al deze koningskinderen.
In de grote zaal wordt een verhaal van Max Lucado, “Had ik maar een groene neus” voorgelezen.
Wout behoort tot een houten volk en is gemaakt door houtsnijder Eli. Bijna iedereen van het volk doet
mee aan de nieuwste trend, ze laten hun neus groen verven. Eerst doet Wout er niet aan mee, maar
als iedereen hem uitlacht gaat hij toch overstag. Maar niet lang daarna wordt het mode om je neus
rood te laten verven, en de kleuren volgen elkaar snel op. Totdat Wout teruggaat naar zijn maker Eli,
die hem vertelt dat juist iedereen uniek is en dat er iemand is die je altijd wil helpen om jezelf te zijn.
Achter in de grote zaal wordt een mimespel gedaan en het verhaal van de koning (naar Lucas 14: 1524) door de kinderen nagespeeld.

Om half 5 verzamelen de groepen 1 t/m 5 zich weer in de grote zaal, waar een film wordt vertoond van
Krummel, een hele gewone rups. Krummel en zijn vriendje voelen zichzelf zo gewoon. De mier is
sterk, het lieveheersbeestje heeft mooie stippen op zijn rug en een slak heeft een handig huisje op zijn
rug. Maar als Krummel aan God vraagt waarom hij zo gewoon is, dan zegt God dat Hij van Krummel
houdt zoals hij is en dat God nog niet klaar met hem is. En inderdaad, als hij op een ochtend wakker
wordt kriebelt er wat op zijn rug….. hij is een prachtige vlinder geworden en kan vliegen.
Tijdens de film is de feestzaal omgetoverd tot een restaurant, en als de film is afgelopen mogen alle
kinderen komen zitten voor het diner.
De koning zit in het midden. Het
is een heus feestmaal, want er
worden maar liefst 6 gangen
geserveerd.

Mini cupcake met feestelijk
vlaggetje, broodje knakworst,
rolletje pannenkoek, fruitspies,
stukjes kaas en worst en tot slot
een soesje, de ene gang was nog lekkerder dan de andere. Het valt voor de kinderen niet altijd mee
om pas te beginnen met het eten als de koning het sein heeft gegeven. Wachten is moeilijk, vooral als
het zo lekker is…..
Na afloop van de maaltijd komen de eerste ouders al binnen.
En na het zegenlied worden alle kinderen naar voren geroepen om nog éénmaal het lied “Er komt een
feest!” te zingen.
Een koning geeft een heel groot feest met veel muziek in een mooie zaal.
Het wordt een hemels bruiloftsfeest, mèt veel pracht en praal.
Met taart en dans en zang erbij en iedereen is blij!
Een koning geeft een bruiloftsmaal dus
kom nu allemaal.
Refrein:
Er komt een feest, en iedereen moet
feesten.
Vergeet je huis, je werk en al je geld.
Kom met je vrienden naar het koninklijk
feest,
er is nog nooit zo’n feest geweest.
De koning stuurt zijn dienaars rond naar
al zijn vrienden in de stad.
Maar iedereen heeft een excuus, 't is
ook altijd wat.
Een huis gekocht, een trouwerij, een
reis naar het buitenland.
Nee, niemand van zijn vrienden komt
en dat is jammer want .

Ga naar de stad, naar het centrum toe en nodig armen en zieken uit.
En iedereen die je tegenkomt, dat is mijn besluit.
Want jong en oud mag komen bij mij en krijgt een bruiloftskaart.
En wie niet met ons feesten wil, die is het niet waard.
Kom naar het feest!
Tijdens dit lied wordt er allemaal confetti en serpentines over de kinderen gestort, wat een feestelijke
verrassing. Met een prachtig feestgewaad gaan alle kinderen moe en voldaan weer naar huis.
Groep 6/7/8 deden ’s middags in de Bun “Je slaat de spijker op z’n kop”. Een spel met Bijbelse en
wereldse kennisvragen, bij een goed antwoord mag de spijker van je team verder in het houtblok
geslagen worden. De “zus” van Linda de Mol verzorgde de presentatie.
Daarna volgde het Letterspel, de woorden moesten gevormd worden met de letterblokken die op de
vuilniszakken geplakt waren. Ieder teamlid trok een letterzak over het hoofd en ging in de juiste
volgorde staan.
Deze keer werd een boemerang geknutseld met tongspatels, houtlijm en papierenflappen.
Het verhaal van de Verloren zoon werd uitgebeeld zowel live en
met een bijzondere verfilming.

Het feestmaal in de Bun bestond uit gourmetten en een
chocoladefondue.
Natuurlijk waren en buiten spelletjes en
werd het spectaculaire auto duwen
gedaan. (gelukkig veel pret en géén
schade!).
Tot slot werd het tweede deel van de film
Ben Hur gekeken. (in oktober 2012
hadden de kinderen het eerste deel
gezien)
Er werd gezamenlijk met de onderbouw
afgesloten in de gymzaal met als
“uitsmijter” de confetti en serpetine
“douche”

============================================
Team, leiding en band van Rock4Kids heel hartelijk dank voor het organiseren van zo’n prachtige en
voor de kinderen zeer waardevolle middag!
Henriëtte van Oosterom

