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VETKOEKPALEIS 
 

Frikkie: More Adel…  More Willem. 
 
(Die poppe groet mekaar) 
 
Frikkie: Het julle ook verdwaal? 
 
Adel: Verdwaal?  Hoekom dink jy ons het verdwaal? 
 
Frikkie: Ek was oppad kerk toe en toe ek weer sien is ek nie by die kerk nie, maar by 

die Vetkoekpaleis en ek was nog nooit voorheen daar nie en nou is ek 
verdwaald, want ek weet nie waar die vetkoekpaleis is nie en ek weet nie waar 
ek is nie! 

 
Willem: Hoe bedoel jy nou?  Hier is jy dan.  Wat se vetkoekpaleis, ons is mos by die 

kerk? 
 
Adel: O gaats, kyk net daar Willem, lyk my ons het regtig verdwaal!  Daar is tafels 

en spyskaarte en daar staan geskryf:  V-E-T-K-O-E-K-P-A-L-E-I-S. 
 
Willem: O gaats, dan moet ons gou maak en by die kerk kom. Pappa trek ons velle af 

as hy hoor ons was by die Vetkoekpaleis terwyl ons by die kerk moes gewees 
het. 

 
Frikkie: Kan ons nie maar iets eet terwyl ons hier is nie? 
 
Adel: Nee jong, Willem is reg, Pappa en Mamma gaan baie vies wees as hulle hoor 

ons loop op ander plekke rond en eet vetkoek wanneer ons in die kerk moes 
wees. 

 
Frikkie: Is ‘n Vetkoekpaleis nie ‘n bietjie soos die kerk nie? 
 
Willem: Hoe bedoel jy nou? 
 
Frikkie: Wel, die dominee sê altyd die Bybel is God se Woord wat soos die Brood vir 

ons gebreek word…  Miskien kan ons ‘n vetkoek eet en dan is dit soos God se 
Woord wat ons lekker vol maak. 

 
Willem: Ja, en net soos dit lekker is om te hoor dat Jesus vir ons lief is, is dit lekker om 

‘n vetkoek te eet!  Ag toe Adel, kom ons eet gou ‘n vetkoek. 
 
Frikkie: As jy die vetkoek eet, dan is daar lekker goed binne-in, net soos wanneer jy 

die Bybel oopmaak en dan is daar mooi stories van God se liefde vir ons 
binne-in.  Ag toe, Adel. 

 



Adel: Jong, ek weet nie.  Ek dink nie dis heeltemal dieselfde nie.  Ek dink die 
dominee bedoel iets anders as hy sê dat God se Woord soos brood gebreek 
word.  Ek het nog nooit aan my Bybel gekou nie. 

 
Willem: Het julle twee al ‘n bietjie rondgekyk? 
 
Frikkie: Nee. 
 
Adel: Hoekom? 
 
(Frikkie en Adel kyk lekker rond) 
 
Frikkie: Ons is nie alleen nie.  Die dominee en oom Ignus en al die ander pappas en 

mammas wat kerk toe kom is ook hier. 
 
Adel: Dink julle hulle het ook verdwaal? 
 
Willem: Ons sal hulle maar moet vra:  Oom Veneto! 
 
Dominee: Ja, Willem? 
 
Willem: Het julle ook verdwaal?  Moes oom Dominee nie nou by die kerk gewees het 

nie?  Het Oom bietjie honger geword voor kerk? 
 
Dominee: Nee Willem, ek het al hierdie goed gekry om vir julle te wys hoedat ‘n 

vetkoek en die Vetkoekpaleis ons kan herinner aan God en alles wat hy vir 
ons doen.  Wil julle hoor? 

 
Frikkie: Ja oom Dominee, ons wil hoor, maar kan ons nie eers ‘n vetkoekie kry nie? 
 
Dominee: Ja “okay”, hier is vir julle elkeen ‘n klein vetkoekie. 
  
(Die dominee gee vir Willem, Frikkie en Adel elk ‘n vetkoek en hulle sit en luister) 


