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titel: Geen snoep 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Kinderen die om snoep schreeuwen krijgen van mij geen snoepje”. Dat zei de 
cassière die bij de kassa zat en zich stoorde aan twee jonge kinderen die om snoep 
schreeuwden. En zij hield woord, de kinderen kregen geen snoepje en gingen wat 10 
bedremmeld weg. De moeder van de kinderen, ik denk tenminste dat zij de moeder 
was, protesteerde ook niet, maar ging akkoord met de gang van zaken. “Kinderen die 
om snoep schreeuwen krijgen van mij geen snoepje”, de cassière lijkt daarmee op de 
bode die genoemd wordt door de profeet Maleachi. Het is mogelijk dat Maleachi het 
over zichzelf heeft, zijn naam betekent ook “”mijn bode”, maar hoe dat ook: de bode 15 
komt maar is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser, de bode 
corrigeert, zoals de cassière corrigeerde en terecht. De bode is ook degene die een 
weg effent, de weg voor God, maar dat effenen van de weg is niet alleen maar mooi 
en aardig, het effenen gaat ook gepaard met het corrigeren en corrigeren is niet altijd 
fijn, niet altijd zoet, geen snoep.  20 
Over het leven van de profeet Maleachi valt niet zo heel veel te zeggen. Hij leefde 
waarschijnlijk zo rond 500 voor Christus en dat is dan na de ballingschap, een tijd 
van opbouw en een tijd van zorg, een tijd van misoogsten en armoede. En uit de 
tekst van Maleachi blijkt het met de tempeldienst niet gaat zoals het zou moeten. Het 
lijkt er op dat men na de ballingschap ook weer moest leren hoe dat moest, die 25 
tempeldienst.  
Maleachi spreekt over vuur en over loog, over zuivering, correctie dus en in het 
evangelie naar Lucas, in het gedeelte van vanmorgen, gaat het ook over correctie. 
De doop van Johannes de doper is een doop van verandering, bekering, een doop 
die een nieuw begin in luidt om op een andere manier te leven en te denken. 30 
Johannes is een bode die de komst aanduidt van een ander, de komst aanduidt van 
de messias, van Jesus. Johannes houdt de mensen een spiegel voor zo dat ze ook 
echt kunnen zien en kunnen veranderen. Johannes corrigeert dus ook en ook dat is 
niet zoet, geen snoep. Het recht maken van de weg en het dichten van de kloof en 
het slechten van de heuvels, het is allemaal verandering, verandering van dat wat is 35 
en in het bestaan van de mens zo is. En verandering, het is altijd wennen, zelfs een 
relatief kleine verandering in de liturgie brengt met zich mee dat het even anders is 
en dat je er weer even goed naar moet kijken. De verandering in het meubilair hier in 
de Oude kerk was een verandering indertijd waar mensen, waar wij, aan moesten 
wennen. 40 
Maar de verandering die Maleachi voor ogen staan en waar Johannes het over heeft, 
die verandering gaat wel iets verder dan een aanpassing van de liturgie of nieuw 
meubilair. In het evangelie naar Lucas staat met nadruk dat woord “metanoia” dat 
“verandering van gedachte” betekent maar ook “berouw”. Het ligt echt wel bij 
correctie, daar bij de jordaan, daar bij de woestijn. Die doop van Johannes.... 45 
En wat betekent dat dan voor ons, zoals wij hier zitten. Of voor mij, zoals ik hier 
sta?U voelt natuurlijk al aan dat ik ook iets moet zeggen over wat in onze tijd 
gecorrigeerd moet worden. Ik ben dan geen profeet zoals Maleachi of zoals 



Johannes, maar een preek mag wel degelijk iets profetisch hebben. Dat is niet altijd 
zoet, maar wel waar.  50 
Wat zou in deze tijd anders kunnen? Ik denk dat ieder mens die in de spiegel kijkt 
zichzelf kritisch bekijkt wel iets waarneemt waar tegen gestreden moet worden. Wij 
hebben als mens bepaalde driften die we moeten beheersen. Als de neiging bij je 
boven komt om geweld te gebruiken, dan is het meestal goed om die neiging te 
bedwingen. Een strijd die door moslims aangeduid wordt als jihad. Eén van de 55 
betekenissen van dat woord.  
Wat zou in deze tijd anders kunnen? Ik las over objectificatie, dat is de neiging om 
een mens, een medemens, te zien als een voorwerp, als een ding. En dat kan ook 
heel goed onbewust gebeuren. “Een gevalletje waterschade”, zo spreekt de 
verzekeraar. En spreekt hij dan over het pand waar waterschade is of over de mens 60 
die last heeft van waterschade? Ik hoop dat het over het pand gaat.  
Als je spreekt over bijvoorbeeld de leerkracht van groep 8 dan heb je het over een 
kracht. Een kracht is in eerste instantie een ding. Ik hoop dat als je spreekt over de 
leerkracht van groep 8, dat je dan ook in je achterhoofd hebt dat zij getrouwd is met 
haar vrouw. En dat ze twee kinderen hebben geadopteerd en dat zij het heerlijk vindt 65 
om in de zomervakantie een paar weken naar Toscane te gaan. Zij houdt van de 
muziek van Bach en van de muziek van “the Doors”. Zij is dus in eerste instantie 
mens. Maar spreken over leerkrachten, strijdkrachten, productiekrachten, patienten, 
de aanduiding “gele hesjes” heeft het risico in zich dat je van de mens een ding 
maakt. En als procedures belangrijker worden dan mensen, als protocollen 70 
belangrijker zijn dan mensen, dan is er iets aan de hand. Als een synode besluit om 
het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht anders te zien dan het 
huwelijk tussen vrouw en man en ook van een andere waarde, dan vraag ik me af of 
die synodeleden mensen voor ogen hebben gehad of gevallen. En spreken over 
gevallen is ook een vorm van objectificatie.  75 
En dat is één van de problemen van onze tijd en ook wel van andere tijden. 
Objectificatie als valkuil. Maar een mens is altijd in eerste instantie een mens, kind 
van God, de één gelijkwaardig aan de ander, mens van vlees en bloed met 
ervaringen, met gevoel, de meesten met herinneringen, een schat aan ervaring 
opgedaan in het leven. Een mens is altijd meer dan de kracht die in de mens is, de 80 
mens is altijd meer dan een kracht, een mens als patient is altijd meer dan de ziekte 
die hij of zij heeft. En dat moet gezien worden, dat is dan het vuur en het loog van 
deze tijd. Dat is dan onze “metanoia”. En natuurlijk kun je ook spreken over onze 
omgang met deze wereld, over de klimaatproblemen, over geweld, over zoveel, 
teveel om te noemen. 85 
Wij vieren vandaag het heilig avondmaal en in het avondmaal gaat het om de Heer 
die nodigt, die elk mens nodigt en geen enkel mens als alleen maar een “geval”. De 
Heer nodigt elk mens, en het onderscheid tussen arm en rijk is dan niet meer, 
ongelijkwaardigheid is dan niet meer, mensen zijn geen dingen. Mensen zijn 
geschapen, niemand uitgezonderd en dat is allemaal aanwezig in het avondmaal. En 90 
meer nog, Gods liefde, de liefde van Jesus, de komende, als licht in de wereld. 
Amen.  
 
 


