De Vorst komt eraan
Verteller: Het is al eind november als Koning Treur glunderend in zijn stoel televisie
zit te kijken naar zijn favoriete programma -Goedemorgen Koninkrijk-. Hij gaat uit
van geweldig nieuws. Dit is een goede start om zo de dag mee te beginnen.
Koning: (zit voor de televisie en kijkt Goedemorgen Koninkrijk)
Nieuwslezeres: Goedemorgen Koninkrijk. Het is vandaag 23 december. Het wordt
donker, 's avonds moeten de lichten aan. Donkere tijden zijn reeds begonnen, maar we
verlangen naar de Zon, naar Licht in ons leven. Het is 8 over half negen dit is
Goedemorgen Koninkrijk van L&L. (licht en leven)
wnl muziekje eronder.
Goedemorgen Koninkrijk: Wijze mannen zijn bestraft voor het reizen zonder
verlichting in het Oosten van het land. Herders zijn beboet vanwege openbare
brandstichting. Meerdere mensen zijn opgepakt voor het protesteren tegen alle ophef
rond de Vorst. Dit zorgde voor schermutselingen tussen voor- en tegenstanders. De
mobiele eenheid moest eraan te pas komen om de menigte uit elkaar te halen. Ondanks
berichten dat De Vorst verleden tijd is en misschien zelfs aan velen voorbij zal gaan,
zijn er nog steeds mensen die wachten. Bent u klaar voor de komst van de Vorst? Wij
gaan verder met alledaagse dingen. Goedemorgen Koninkrijk: Dit was Elsje isLaat
met het vroege nieuws.
Koning: (Zet de tv met boos hoofd uit) Wat krijgen we nou, het moet niet gekker
worden. Zei mevrouw islaat dat de Vorst op komst is? Wachten mensen op de Vorst?
Ik sta er niet op te wachten. Moet er niet aan denken. Vorst? Vorst? Brrrrrr... ik krijg
de kou nu al in de botten. Ik roep snel de Hofdame erbij.
Madam madam kom snel. (hij rinkelt met een belletje)
Hofdame: Goedemorgen Koning wat kan ik voor u betekenen?
Koning: Ik hoorde van de vorst..
Hofdame: Vorst? De vorst? Maar Koning we hebben te maken met de opwarming van
de aarde. Wat we ook krijgen, we krijgen zeker geen vorst.
Koning: Ik zag het net op televisie, ik heb het echt gehoord. Ze verwachten vorst. We
moeten kijken wat we kunnen doen om te voorkomen dat het koud wordt.
Hofdame: Maar koning daar kunnen we niks aan doen. Wat is dan uw plan?
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Koning: We kunnen toch de kachel opstoken? Er is vast iets te bedenken.
Hofdame: Maar Koning als we nu al gaan stoken, verspillen we onnodig energie dat
mag toch niet gebeuren, we moeten zuinig zijn, u heeft het zelf gezegd.
Koning: Heb ik dat gezegd? Ik kan het me niet herinneren. Ik word misschien wat
oud. Maar eh...ik heb geld genoeg. Wat heb ik aan al dat geld als ik het loodje leg door
extreme vorst?
Hofdame: Ik roep de Lakei erbij, dit wordt me wat teveel. Ik weet niet wat ik moet
doen. (ze rinkelt met het belletje)
Lakei Lakei kom eens even helpen, jij bent het slimst van allemaal.
Lakei: Vertel, wat is er aan de hand, is er heibel in het land?
Koning: We moeten ons voorbereiden op de vorst.
Lakei: De vorst, de vorst? Maar Koning hoezo, er komt toch helemaal geen vorst? Het
lijkt wel hartje zomer.
Koning: Luister toch, of moet ik je ontslaan? Er is vorst op komst, iedereen moet het
weten. Ik heb er een pesthekel aan. Die koude voeten onder de deken, aan die koude
kale kruin, dat tochten bij de ramen. Ik wil geen kou, geen sneeuw, geen wind en
zeker geen hagel. Bedenk iets goeds, dan kunnen wij er tegen.
Lakei: Ja u wilt warmte Koning, licht en warmte... Maar het weer past zich daar niet
op aan, als de vorst echt komt dan komt het zoals het komt. Ik kan er niks anders van
maken. Kom op Majesteit een beetje positief, we gaan nu nog niet treuren er is nog
niks aan de hand in Koningsland.
Koning: Niks aan de hand? Steek je hoofd maar in het zand. Jullie kunnen beter gaan,
ik zal het wel aan de schoonmaakhulp gaan vragen. Zalig de armen van Geest, zij
weten vaak het meest. Dag hofdame, dag lakei ajuu...
Miep.... miep (hij rinkelt met de bel) Kom miep, kom.
Schoonmaakhulp: Goedemorgen Koning van het land wat is er aan de hand.
Koning: Het is wachten op de Vorst. We krijgen vorst, weet jij iets te bedenken om te
voorkomen dat ik de rillingen krijg, een koude kruin, of koude voeten? Weet jij hoe
we voorbereid kunnen zijn als de Vorst het land doorkruist?
Schoonmaakhulp: Maar Majesteit het is een warme tijd, het zijn de warmste dagen, de
vorst staat echt niet voor de deur, wat loopt u toch te klagen?
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Koning: Ik heb het zelf toch echt gezien, de Vorst komt spoedig binnen, ik ben graag
voorbereid. Zeg me wat kan ik doen.
Schoonmaakhulp: Maar Koning ik kan er niks van maken. Nou ja.... maar misschien
kunnen we het Sophietje vragen.
Koning: Wie is Sophietje?
Schoonmaakhulp: Sophietje, sophietje, die kent u toch? Zij is van de zorg. Ze knipt uw
nagels, poetst uw tanden, ze brengt uw haren in model. Sophietje, u kent haar wel.
Koning zij heeft een neus voor bijzondere zaken.
Koning: Oh Sophietje, die slanke meid, ik was het even kwijt. Het begint me weer te
dagen, vlug vlug vlug, voor de kou eraan komt, moeten we haar mening vragen.
Schoonmaakhulp: Vooruit dan Koning drie keer bellen dan komt ze snel.
(Koning slaat drie keer op gong of zo of drie keer bellen of met pandeksels?)
Sophietje: Goedemorgen Koning en hallo Miep, wat is er aan de hand in Koningsland
Schoonmaakhulp: Ha Sophietje we zitten met een groot probleem.
De koning denkt dat de Vorst zal komen maar is geen wolkje aan de lucht, gaat dit om
echte Vorst, of is het een gerucht.
Sophietje: Vorst? De temperatuur is aangenaam en zacht, maar ja misschien wordt het
ijskoud als je maar lang genoeg wacht. Het weer heeft niemand in de hand, het zou
maar zo kunnen wezen. Maar wij zitten hier toch binnen? We hebben niets te vrezen?
Koning: Maar een slimme meid is voorbereid een slimme Koning ook. Vertel me wat
ik kan doen.
Sophietje: Koning ik zou er nog een nachtje over slapen, dan zien we morgen weer.
Doe alvast een slaapmuts op dat geeft een behaaglijk gevoel, zo beschermt u uw kale
kruin en een paar warme sokken in bed scheelt al een heleboel. Morgen kom ik terug
en zonder verandering gaan we over tot actie.
Koning: Oké vertrek dan maar, ik zal alvast gaan slapen dan gaat die kou misschien
aan mij voorbij. (de koning begint luidruchtig te gapen)
Verteller: De koning trekt zijn bedpak aan, zijn muts en warme sokken en kruipt
hevig gapend onder de wol, met ook alvast een extra deken. De zorgen die hij heeft
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met betrekking tot de verwachte vorst zijn vermoeiend. Hij ligt te draaien en te
dromen, hij heeft het spaans benauwd. In zijn dromen ziet hij het personeel rollen in
de sneeuw, ze rennen lachend rondom het paleis. Schreeuwend wordt hij wakker:
Jullie zijn niet wijs. En hij besluit om op te staan het is weer tijd voor zijn favoriete
programma. De Koning ploft neer in zijn luie stoel de tv staat al aan:
Koning: Wat een nacht, wat een nacht. Ik kon er niet van slapen. Ik zag de Lakei
rollen door enorme bergen sneeuw, ik zag de hofdame, sophietje, de kok, ik zag de
schoonmaakhulp er ook nog bij. Ze maakten toch een zootje. De oprit was niet
aangeveegd, ze banjerden met vieze voeten naar binnen. Wat een nachtmerrie. Eens
zien wat het ochtendnieuws ons brengt.
Nieuwslezeres: Goedemorgen Koninkrijk. Het is vandaag 24 december. Het feest kan
beginnen. De lampjes kunnen aan. We verlangen ernaar. Het is 8 over half negen dit
is Goedemorgen Koninkrijk van L&L. (licht en leven)
wnl muziekje eronder.
Goedemorgen Koninkrijk: Terwijl de wijze mannen verhoord worden door de politie
en herders een taakstraf moeten vervullen vanwege een uit de hand gelopen vuurtje,
zien velen uit naar het feest van de Vorst. Het wachten is op -----misschien wel- de
strengste Vorst aller tijden. De meningen zijn verdeeld, Twee groepen staan tegen
over elkaar. De ene groep is erop voorbereid om de Vorst binnen te halen maar de
meeste mensen gaan er liever aan voorbij. Wij gaan verder met alledaagse dingen.
Goedemorgen Koninkrijk: Dit was Elsje isLaat met het vroege nieuws.
Koning: (Zet de tv met boos hoofd uit) Zie je wel, ik zei het toch, moet je nagaan. Ze
verklaren me in het paleis voor gek, maar dit wordt misschien wel de strengste vorst
aller tijden. Ik ga me hier niet zitten vernikkelen. Opwarming van de aarde zegt de
hofdame, opwarming? Bij strenge vorst denk ik eerder aan de ijstijd. Waar blijft
Sophietje: Sophietje kom snel. (Hij rinkelt 3x met zijn bel)
Sophietje: Hallo Koning, daar ben ik dan. Vertel eens? Hoe is uw nacht gegaan.
Koning: Onvoorstelbaar, vreselijk, een ramp. Ik droomde van sneeuw, van bergen,
van hagel en van ijs. Onbegrijpelijk en vanmorgen toen ik het nieuws keek bleek dat
ik gelijk had. Misschien wel de strengste vorst aller eeuwen. Onbegrijpelijk dat jullie
me niet wilden geloven, wat gaan we er aan doen?
Sophietje: Tja We hebben mutsen, en we hebben sjaals echt kasten vol, en voldoende
dikke sokken, opties zat. Wat warme sokken en een sjaal een muts en misschien een
jas, dan heeft u niks te klagen. De ramen hebben luiken die kunnen ook nog dicht, dan
zal het niet meer tochten een extra deken op uw bed, en snert zal wellicht smaken.
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Koning: Dat is een geweldig plan, ik zit me te verheugen, zorg dat het in orde komt.
Haal alles uit de kast we moeten ons beschermen, vraag de schoonmaakhulp om je te
helpen, schiet op, oh ja en als de kast toch leeg is kan die gelijk even schoon . En laat
die kok alvast de snert gaan koken, hmmm heerlijk.
Sophietje: Natuurlijk Koning, ik geef het aan hem door. Dag Koning.
Verteller: Sophietje gaat maar snel weer weg, het is niet te begrijpen. De Koning
heeft het over vorst terwijl de zon blijft stralen, hij heeft het over wind en kou, terwijl
het kwik weer stijgt. Hoe kan dit nou, wat is er loos? Maar ze moeten hem behagen en
halen alles uit de kast. De jassen en de mutsen, de sjaals ga zo maar door. Alles voor
de koning en voor het personeel, iedereen wordt ingepakt, van onderen tot boven, ze
hebben het al snel te warm, het is niet te geloven. Maar ze moeten hem behagen, hij
denkt alleen aan vorst, de strengste vorst sinds eeuwen. De kok is zelfs gaan koken,
snert met heel veel worst. De Lakei wordt weer geroepen, laten we snel gaan kijken
hoe dit verder gaat, zo te zien is de Lakei de sjaak zoals zovaak.
Koning: Lakei: moet je horen. Ik heb een monsterplan.
Lakei: Zeg het maar Koning, zeg wat ik moet doen.
Koning: Met de jassen en sjaals en de mutsen krijgen we het niet koud, maar bij de
ramen kan het tochten. Ik weet dat het een rotklus is... maar Lakei, je moet het voor
mij doen. Sluit alle luiken, dan komt er geen zuchtje wind meer in.
Lakei: Maar Koning, ik kan het niet begrijpen, ik heb het nu al warm. Krijgen we nog
wel zuurstof als ieder kiertje wordt gesloten? Komt er nog wel licht?
Koning: Niet zo jeuzelen Lakei, gewoon doen, we hebben toch lampen. EN als je het
benauwd krijgt ga je maar even naar de tuin. Oh en eh ik zal de kok ook even roepen.
Hoeveel keer moest ik ook alweer bellen.
Lakei: Bellen heeft geen zin Koning, onder de afzuigkap hoort de chefkok niks, wat
moet ik hem vertellen? Ik loop wel even langs, ik moet toch naar buiten voor de
luiken.
Koning: Kijk hoever hij is met de snert... ik wil alvast wat proeven. EN laat hem de
oprit strooien met wat zout. We moeten voorkomen dat het glad wordt.
Lakei: Prima Koning, prima ik zal het doen. Dag Koning. (de Lakei verdwijnt en loopt door de
gang naar de keuken) Ha Kokkie jou moet ik net hebben, ik heb een boodschap van de
Koning. Hij wil snert. Ah ik zie het al, je bent al aan het koken.
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Kok: Die man is gek geworden. Koekoek.
Lakei: Je kunt er van denken wat je wilt, maar zijn wil is wet. Ik ga snel, ik moet de
luiken sluiten maar eh.... heb je hier nog zout? De koning wil dat je de oprit strooit. De
Koning rekent op vorst, het kan glad worden kokkie, spekglad.
Kok: Glad? Koekoek.
Verteller: Terwijl de Lakei de ramen sluit, is de kok nog aan het koken en terwijl de
snert al pruttelt, wordt het zout vlug uitgestrooid. In het paleis is de warmte niet te
harden. Ze dragen allen mutsen, een sjaal om niet te kleumen en sommigen dragen
braaf hun jas, het is onbegrijpelijk, maar Konings wil is wet. En even later zitten ze
met z'n allen in het personeelshok met elkaar te praten.
Hofdame: Waar wachten we eigenlijk op?
Kok: vorst
Schoonmaakhulp: Ik heb het bloedheet
Sophietje: Dit is ja niet te harden
Lakei: Als je dat maar weet
Kok: Heb ik koorts?
Sophietje: AL ben ik van de zorg, ik ga niemand temperaturen
Schoonmaakhulp: hoe houden we dit vol
Lakei: Dit is toch niet normaal
Hofdame: De koning met zijn kuren
Lakei: Het was op het journaal
Hofdame: Welk journaal
Lakei: Die ene van de vroege ochtend, hoe heet die ook alweer. Oh ja.. Goedemorgen
Koninkrijk
Hofdame: Zoek eens uitzending gemist, misschien heeft de Koning zich vergist.
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Lakei: Momentje ik ben aan het zoeken (hij zoekt online op een tablet of zo en speelt
het af) Moment ik spoel het iets vooruit..... Sst luister goed!
Goedemorgen Koninkrijk: Terwijl de wijze mannen verhoord worden door de politie
en herders een taakstraf moeten vervullen vanwege een uit de hand gelopen vuurtje,
zien velen uit naar het feest van de Vorst. Het wachten is op -----misschien wel- de
strengste Vorst aller tijden. De meningen zijn verdeeld, Twee groepen staan tegen
over elkaar. De ene groep is erop voorbereid om de Vorst binnen te halen maar de
meeste mensen gaan er liever aan voorbij. Wij gaan verder met alledaagse dingen.
Goedemorgen Koninkrijk: Dit was Elsje isLaat met het vroege nieuws.
Sophietje: Zeggen ze Vorst? Maar gaat dit echt over het weer...?
Hofdame: Ze hebben het over het feest. We hebben toch nooit feest als er vorst is?
Schoonmaakster: Huh het feest van de Vorst? Is dat niet vanwege Kerst?
Lakei: Bedoel je de Vredevorst? Dat kindje in de kribbe?
Kok: koekoek
Sophietje, nee niet koekoek, de koning heeft het verkeerd begrepen, hij dacht aan een
koude temperatuur, dat noemen ze immers ook de vorst. Maar gelukkig is de kou nu
uit de lucht.
Lakei: Ga jij het hem vertellen? Ik waag me er niet aan.
Sophietje: Ik ook niet, de hofdame kan het beter doen, dit moet met beleid gebeuren.
Hofdame: Ik zal het wel doen, ik ga snel.
(ze klopt aan bij een kamerdeur)
Koning: Treed binnen
Hofdame: Koning, ik heb goed en ik heb slecht nieuws.
Koning: Vertel me eerst het slechte nieuws
Hofdame: Sorry dat ik het moet zeggen Koning maar de kachel staat veel te hoog, de
snert is overbodig. En volgens mij zijn de jassen, sjaals en mutsen voor niks uit de kast
gehaald. Oh Koning oh Koning, sorry voor het ongemak.
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Koning: Hoezo voor niks. We krijgen vorst, strenge vorst.... de ijstijd treedt in
Hofdame: Koning dat dacht u maar, u heeft het nieuwsbericht verkeerd begrepen. Er
komt geen vorst, geen kou, geen tocht, geen hagel maar heil en zegen. De vorst
waarover gesproken werd heeft ooit eeuwen geleden in een kribbe gelegen. Sommige
mensen denken dat Hij heel streng is, de strengste vorst aller tijden en anderen willen
niks van hem weten. Maar morgen is het kerst dan vieren de voorstanders kerstfeest,
het feest van de Vredevorst. Snapt u het nog Koning?
Koning: Echt waar? Oh oh oh hoe kon ik me toch zo vergissen. Laat de Lakei de
luiken maar weer open doen, doe de sjaals maar weer af en de mutsen... weg ermee. Ik
heb het zelf ook megaheet, dit is het beste besluit.
Hofdame: Ik zal de Kok vragen om de snert door de wc te spoelen.
Koning: Ben je nu helemaal betoeterd een bakje snert gaat er nog wel in, en dat is
maar het begin, want morgen vieren we samen het feest der feesten. Het feest van de
vredevorst.
Hofdame: Ja koning het feest van de vredevorst met snert en worst.
Verteller: En zo kwam het toch nog goed. De luiken konden weer open, weer zon in
het paleis, het licht kon binnenvallen. De koning had het begrepen, hij had een fout
gemaakt, het ging hier niet om de aardse vorst, de kou, de wind, sneeuw en ijstijd, het
ging om de hemelse vorst, de koning der koningen. Het feest van de vrede, het feest
van genade, het feest van Gods eeuwige trouw. Over Licht, liefde en warmte, over de
woorden: Ik hou van jou. Als een kind is Hij gekomen, niet in een prachtig mooi
paleis. Hij werd als een brug tussen God en de wereld, is dat niet het bewijs? Dat de
kloof is weggenomen, en we kunnen tot Hem gaan en we mogen feest gaan vieren. De
Koning had het begrepen, de kou was uit de lucht, de aardse vorst nu van de baan, het
feest van de Vorst der Vorsten kwam eraan. Maar zelfs al was het koud geworden, een
strenge wintertijd, donkerte op deze aarde, dan nog is de Vredevorst gekomen voor
wie is voorbereid. Hij is gekomen om licht te brengen, om er te zijn, te wonen in de
harten van wie Hem liefhebben. Dat is Kerstfeest, we vieren dat Jezus is geboren en
we bereiden ons voor op een hemels feest, het feest dat nog komen gaat. Als Hij
terugkomt op de wolken, dan zullen de bazuinen schallen, de Vorst Hij komt eraan, De
koning aller eeuwen, dan is de duisternis voorgoed weggedaan.
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