
MAX EN MAYA 

Max en Maya zijn op visite bij opa en oma.
Opa is vandaag 70 jaar geworden.

Ze hebben prachtig voor hem gezongen.
In ruil voor cadeautjes trakteerde opa op een stuk taart.

‘Ik neem nog een taartje!’ roept Max.
‘Ik neem nog een chocolaatje!’ juicht Maya.
‘Doen jullie rustig aan’, waarschuwt mama,

‘jullie moeten morgen naar de tandarts.’

‘Wat!’ roepen Max en Maya tegelijkertijd,
‘dat kan niet, we zijn pas geweest!’

‘Dat is alweer een half jaar geleden’, zegt mama.
‘Ik wil niet’, stampvoet Max, ‘hij gaat vast weer boren.’

‘Of met zo’n haakje in je mond peuteren’, griezelt Maya.

Wij hadden vroeger een spreekwoord zegt opa:
‘Wie tanden poetst en vruchten eet, heeft bij de tandarts nooit 

geen leed.’ ‘U heeft makkelijk praten’, zegt Maya,
‘U heeft al jaren een kunstgebit!’

EN DE TANDARTS
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Mama verschiet van 
kleur en zegt streng:
‘Wil jij wel eens niet zo 
brutaal zijn!
In opa’s tijd was er nog 
geen tandpasta!’
‘Ze hadden anders ook 
geen snoep’, stampvoet 
Maya.

‘ God had bij de schep-
ping beter tanden kunnen 
maken waar geen gaatjes 
in konden komen’, zucht 
Max. ‘Nu ben ik de klos 
en kan ik morgen naar 
de tandarts. Het is niet 
eerlijk!’

‘ Het is je eigen schuld als je gaatjes hebt’, zegt mama.  
‘Jij kiest ervoor om te snoepen en je tanden slecht te poetsen.
Daar mag je God niet de schuld van geven.’

‘Het is net zoals in het paradijs. God had alles prachtig 
geschapen. Adam en Eva konden alle vruchten eten die er 

groeiden. Er was echter één boom waar ze de vruchten niet 
van mochten eten.

 Adam en Eva kozen ervoor om toch 
stiekem van die boom te snoepen.’

‘Het gevolg was dat er als het ware gaatjes in hun hart 
kwamen. Met hun hart hielden ze eerst heel veel van God en van 

elkaar. Maar door die gaatjes stroomde de liefde uit hun hart 
weg. De mensen gingen daardoor meer van zichzelf houden dan 

van God van en elkaar.’

‘God kon daar niets aan doen. De mensen hadden daar zelf voor 
gekozen. God bedacht wel een plan om de gaatjes te dichten.

Als wij ons hart bij God brengen, maakt Hij hem als nieuw. 
Hij vult ons hart weer met liefde.

Net zoals de tandarts je kiezen vult.’

‘Daarna moeten wij ervoor zorgen dat ons hart heel blijft.
We moeten ons hart daarom regelmatig schoonmaken. 

Net zoals je ’s avonds je tanden poetst.’

‘ Ik weet hoe dat moet’, 
zegt Maya. ‘We moeten 
iedere dag vragen 
of God de dingen die 
we verkeerd doen wil 
vergeven.’ ‘Precies’, zegt 
mama, ‘Zo poetsen we 
iedere avond ons hart.’
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‘Toch snap ik één ding 
niet helemaal’, zegt Max.
‘Om geen gaatjes in mijn 

tanden te krijgen,
moet ik vruchten eten.’

‘Dat klopt’, zegt opa, ‘je 
leert snel.’

‘ Maar’, gaat Max verder, ‘Adam kreeg door vruchten 
te eten juist een gaatje in zijn hart. Ik heb liever een 
gaatje in mijn tanden dan in mijn hart. Geef mij nog 
maar een lekker stukje taart!’
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