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Plaatje voorkant: 'Profeet Micha' 

(zelfde plaatje ook hieronder rechtsbovenaan op het gesloten retabel van 'Het 

lam Gods', Jan van Eijk - 1432, Gent) 

 

Latijnse tekst op banderol boven hoofd Micha: 

'Uit u zal ontspruiten die heerser zal zijn in Israël' (Micha 5: 1) 

 

Het 'uit u' duidt in het bijbelboek Micha op Bethlehem. Bij Jan van Eijk staat 

onder het paneel met de afbeelding van Micha een ander paneel met een 

afbeelding van Maria met een duif boven haar hoofd tijdens de aankondiging 

van de geboorte van Jezus. Micha kijkt duidelijk naar beneden, dus laat Van 

Eijk de tekst van Micha 5:1 slaan op Maria: 'uit u'. 
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Micha 1 (zondag 31 juli 2016, 9.30 uur) 

(Het is goed het betreffende hoofdstuk eerst een keer helemaal door te lezen 

en dan steeds de opengeslagen Bijbel (NBV) erbij te hebben.) 

 

 
'Micha waarschuwt de Israëlieten', Gustave Doré -1870 

 

 

Heb je dat ook wel eens? Heb je dat ook wel eens, dat je denkt dat er niet 

zoveel verkeerd gaat, dat God wel tevreden over je is, dat je in de kerk komt 

om liefdevol door God over je bol geaaid te worden en dat je dan het woord 

van God hoort waarvan je denkt: 'Nou, moet dat nou zo? Als het zo gaat, hoeft 

het voor mij niet meer, hoor. Dan ga ik wel eens kijken naar een fijnere kerk.' 

 Zoiets beleven de hoorders van de profetieën van Micha nu ook. 'Is dat 

nou een profeet die het woord van God verkondigt? Nou, dan zijn er in 

Jeruzalem wel fijnere profeten te vinden.' O ja, die zijn er zat, profeten die 

zeggen: 'Zo zegt de Here: het komt allemaal goed hoor! En u, koning, u kunt 
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met uw leger optrekken, want u zult winnen. De Here is toch met ons? God is 

met ons.' Maar Micha profeteert anders dan die hofprofeten in de stad. 

 Wie is die Micha eigenlijk, of die Micha-el zoals hij voluit heet? De 

naam Micha-el betekent: wie is als God gelijk? Het is een heel populaire naam, 

want in de bijbel komen wel 13 verschillende personen voor die Michael of 

kortweg Micha heten.  

 Waar komt deze Micha vandaan? Uit Moreset, een klein dorpje ten 

zuidwesten van Jeruzalem. Ga je mee, dan gaan we daar eens even kijken. 

Moreset, een boerendorpje waar ze de uitbuiting van de hoge heren in 

Jeruzalem aan den lijve ondervinden. En vooral doordat ze hun land inpikken. 

Dat was niet goed. Het was onrecht. Want God had het land – dat Gods 

eigendom is – juist gegeven aan de stammen van Israël, ieder een deel, elke 

familie een stuk, als onderpand om in vrijheid te kunnen leven. Dat mocht je 

wel kopen en verkopen, maar na vijftig jaar, in het jubeljaar werd alles weer 

teruggegeven.  

 Maar nu hadden die rijken uit de steden het land en de huizen van de 

arme bevolking van Moreset en omgeving op onrechtmatige manier opgekocht. 

Daardoor waren ze steeds rijker geworden. Zo ging dat vaker. Denk ook maar 

aan koning Achab die de tuin van Nabot zijn buurman zo graag wilde hebben 

dat hij hem zelfs liet vermoorden (1 Kon. 21).  

 En Micha, die boerenprofeet, zegt hen van Godswege ongezouten de 

waarheid. De stedelijke elite, de vorsten en militairen, de priesters en de 

stadsprofeten, zij zijn het mikpunt van zijn felle woorden. En de kernboodschap 

is: jullie weten wel wat de Here wil, niets anders dan recht doen en trouw 

betrachten (Micha 6:8). Zo begint Micha zijn prediking vlakbij Moreset, in 

Lachis, want daar stond een heiligdom. 

 Micha, de boerenprofeet, neemt geen blad voor de mond. Hij bedient 

zich van levendige taal, treffende woordspelingen en gedurfde uitdrukkingen. 

En dat kwam binnen! Dat bleek de spijker op de kop, dat bleek de waarheid te 

zijn. Profetie van God, woorden van de HEER. 

 Ja, profeten zeggen ons de waarheid. Echte profeten zijn geen 

waarzeggers maar waarheidszeggers. Profetische woorden zijn in de eerste 

plaats bedoeld om áán te komen, niet om uit te komen. Denk aan Jona, zijn 

profetie dat Ninevé zou worden omgekeerd kwam niet uit, maar kwam wel aan. 

En dat kun je van de profetie van Micha zeker ook zeggen; die woorden 

kwamen aan! 

 Zullen we gaan luisteren naar die woorden van deze Michael? Ja, het 

zijn heftige woorden, maar laten we de komende weken er maar eens 

doorheen kruipen. Want het zijn geen woorden van Micha. Het zijn woorden 

van God zelf. En ja, die komen áán als het goed is. Als je je voorbereid hebt en 
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gebeden, dat je het woord van God mag horen in de kerkdienst. Aan het eind 

zullen we dan weten wie Hij is. En met Micha 7:18 zullen we huilend van 

vreugde en ontdaan in de armen van God vallen en zeggen: wie is Hij? Wie is 

toch een God als U? Een Mi-cha-el? Niemand. Niemand is aan U gelijk. 

 Maar, zal iemand opmerken, heeft het ons vandaag ook nog wat te 

zeggen? Wat dacht je? Lees eens in vers 2: 'luister volken allemaal, hoor 

aarde en wie haar bewonen?' Of het ons wat te zeggen heeft? Ik dacht het wel. 

Vanmorgen mag ik als profeet van God deze woorden aan u verkondigen. 

'Verkondiging' staat er altijd op het liturgieblad. Niet 'meditatie' of 'toespraak'. 

Een preek is namelijk niet maar een paar gedachtenspinsels van mij, niet een 

filosofietje hoe ik er tegen aankijk. Nee, een dominee is een VDM. Een 'Verbi 

Divini Minister'. Een Dienaar (minister), niet van de koning maar van het 

Goddelijke (divini) Woord (verbi). En daarom ook deze profetenmantel, deze 

toga. Dat staat voor: een zak over die man, hij is niet belangrijk, maar alleen 

Gods woord dat hij verkondigt, dat is belangrijk. 

 'Luister volken, hoor aarde', zo begint Micha zijn prediking. Waarom 

twee keer hetzelfde? Dat zie je heel vaak in de bijbel, die tweeledige oproep 

om te luisteren. We zagen het ook in de psalmen die we zongen. Dat doet 

denken aan de twee getuigen die nodig zijn in een rechtbank. Als er twee 

getuigen hetzelfde zeggen, is het waar. 'Luister', 'hoor', twee keer: het woord 

van God de HEER, zijn getuigenis, is waar. 'En het zal tegen jullie getuigen.' 

 Auw! Dat is het eerste dat aankomt. God getuigt tegen ons. Hij wordt 

aanklager en rechter over alle volken, heel de aarde. Dan kan je dat gevoel 

bekruipen van: laten we maar een fijnere profeet opzoeken. God is toch liefde? 

Jazeker, maar Hij is wel heilige liefde. En zo is het bij ons toch ook? Als er 

heilige liefde is tussen mensen, die gekwetst wordt, doordat er één 

vreemdgaat, dan word je toch boos! Heilige liefde in het huwelijk ook. Daarom 

is God toornig. We hebben zijn liefde gekwetst en Hij lijdt daar zelf het meest 

onder. 

 God moet komen als rechter. Hij komt om de dingen recht te zetten. 

Het onrecht kan niet blijven bestaan. Want Hij is liefde. Nee, God is geen 

machogod, maar Hij is ook geen tandeloze God. Hij wil recht en trouw, en 

soms is het zo bij Hem: wie niet horen wil, moet voelen, voor ons bestwil. 

 Zo schildert Micha dat. Hij komt, de heilige Liefde, vanuit Zijn heilige 

tempel, vanuit de hemel. Hij daalt af en schrijdt over de hoogten van de aarde. 

Hij zet Zijn voet op de bergruggen, hoog in de lucht. Bergen als beeld van de 

kwade machten in de lucht. Zegevierend zet Hij zijn voet op de rug van het 

verslagen monster. De heerlijkheid van de HEER is zo groot, dat die bergen 

smelten als was voor vuur. Zo schetst Micha het beeld van het komen van 

God. 
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 Ook de dalen, de diepten, beeld van de machten van beneden, ze 

zullen splijten en het water waarin die machten huizen, loopt weg. Noch de 

machten van boven, noch de machten van beneden kunnen de komst van de 

HEER ten gerichte tegenhouden. 'Noch hoogte, noch diepte kan ons scheiden 

van de liefde van de Heer', zegt Romeinen 8. 

 Maar waarom komt God als rechter? Dat zegt Micha erbij (v.5): 'Dit 

alles gebeurt om Jacobs misdaad.' En Jacob is een andere naam voor Israël. 

Dus om de zonden van het volk Israël. Welke zonden zijn dat dan? 'Vragen 

jullie dat echt?' zegt Micha. 'Wat dacht je van Samaria? Nooit in Jeruzalem 

geweest? De twee hoofdsteden?' 

 U weet dat het rijk na Salomo in tweeën was gescheurd: in een Noord-

rijk (10 stammen) met hoofdstad Samaria en in een Zuid-rijk (2 stammen) met 

Jeruzalem als hoofdstad. Deze twee capitolen hebben kapitale zonden begaan 

waar een 'capital punishment' op staat. 'Van Samaria maak ik een puinhoop, 

kale grond, rotsen, alleen nog geschikt voor de wijnbouw. En omdat Samaria 

op een heuvel is gebouwd zal ik die stenen in een dal gooien. Daar zul je ze 

vinden. Alleen de fundamenten blijven nog over. 

 En die afgodsbeelden – jullie weten wel, die houten afgodsbeelden die 

met goud zijn overtrokken, net zoals dat gouden kalf in de woestijn – die zullen 

verbrijzeld worden en verbrand. En dat goud, je weet wel dat goud waar ze ook 

geld van maakten, geld dat mensen betaalden aan de priesters voor de 

tempelprostitutie weg ermee (want ze dachten dat als je geslachtsgemeen-

schap had met priesteressen, je contact kreeg met een godin die daar vereerd 

werd; wat een afgoderij!) Dat geld, dat goud, dat hoerenloon, waarmee die 

beelden werden overtrokken, dat zal nu smelten. 

 O ja, de vijand zal dat goud wel weer omsmelten en er geld van 

maken, en dan zullen die soldaten van de vijand ook wel weer weten wat ze 

ermee moeten doen. Weer naar die (tempel)prostituees. Het zal weer als 

hoerenloon dienen. 

 Michael weet het wel te zeggen! Ongezouten. Maar de zonden van 

Samaria zijn dan ook Godgeklaagd, om te huilen. Maar ja, dat huilen doen ze 

niet, daar in Samaria. 'En jullie hier in Lachis ook niet. Jullie denken: Nou ja, 

dat het in die grote stad Samaria zo'n zootje is, dat kunnen wij wel bedenken. 

Maar wij leven hier toch in een net plattelandsdorp? Kijk, dat het in Amsterdam 

een zedeloze boel is, dat snappen we wel. Maar in IJsselmuiden? 

 'Maar als jullie het huilen niet nader staat dan het lachen, laat mij dan 

maar klagen', zegt Micha. 'Laat mij dan maar schreeuwen. En ik doe mijn 

bovenkleren uit en mijn sandalen van mijn voeten. Dan kun je ook zien dat ik 

erom rouw. Ik sta in mijn hemd en ik ga barrevoets, tekenen van rouw. Laat mij 

dan maar huilen. Huilen als een jakhals. 'Dochters van het huilen' worden die 
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beesten niet voor niets genoemd. En laat mij maar van die kreunende geluiden 

voortbrengen als een struisvogel, welke 'dochters van de woestijn' worden 

genoemd.' En zo lijdt Micha aan de zonden van het volk, plaatsvervangend. 

'Maar vergeet niet, inwoners van het Judeese platteland: de wonden van 

Samaria zijn ongeneeslijk. Ze komen ook onze kant op en ze raken Jeruzalem, 

de poort tot mijn volk.' 'Mijn volk', zegt Micha heel vaak. Ja, ook zijn volk, Juda, 

zal het treffen. 

 En dan trekt Micha met zijn profeteren de banden wat strakker aan. 

Het is niet alleen Samaria, maar het komt dichterbij. Konden de streekgenoten 

daar in Lachis en Moreset ten zuiden van Jeruzalem eerst nog zeggen: 'O ja, 

dat is allemaal in dat goddeloze Samaria', nu komt het dichterbij. Ook 

Jeruzalem en omstreken ontkomt niet aan Gods oordeel. Daarover gaat het in 

vers 10 tot 12. Daar spreekt Micha in woordspelingen over de omliggende 

dorpen van Jeruzalem. Woordspelingen met de plaatsnamen, zodat ze het 

goed kunnen onthouden. Zodat het aankomt. 

 Maar eerst nog iets anders, mensen van Lachis. 'Van dat ontzaglijke 

leed dat Samaria en Jeruzalem treft, mogen jullie niet vertellen in je eigen 

plaatsen rond Gat en Moreset. Ween daar zelfs niet.' Wat is dat? Wat bedoelt 

hij daarmee? Micha zegt dat, omdat hij niet wil dat de mensen in zijn 

geboortestreek leedvermaak hebben om de anderen in het land. Want straks in 

vers 13 tot 16 wordt de cirkel nog strakker getrokken, nog nauwer. Dan komt 

het oordeel ook over hun dorp. Pas dus op voor leedvermaak. 

 En dan komen de woordspelingen, met die plaatsen rond Jeruzalem. 

Beth-le-Afra moet rouwen om wat er gebeurt. 'Wentel je in het stof van Beth-le-

Afra'. 'Huis van stof' betekent de naam van dat dorpje. 'Trek verder Sjafir'. Ook 

dat is een woordspeling, want wie verder trekt blaast op de bazuin, de sjofar. 

En de bevolking van het plaatsje 'Uittocht', 'Saänan', is niet uitgetrokken. Het 

dorpje 'Beth-a-Ezel', 'huis van het wegnemen', wordt hen inderdaad ontnomen. 

 Het is indrukwekkend hoe dat klinkt. Het is een beetje moeilijk te 

vertalen naar onze situatie. Maar om het helemaal weg te vertalen is ook niet 

goed. In de 'bijbel in gewone taal' blijft er weinig over van de bijbeltekst, zo’n 50 

procent schat ik. Je houdt dan een halve bijbel over. Dus blijf niet steken in 

deze kinderbijbel voor volwassenen. 

 Maar hoe heeft het dan voor de hoorders geklonken? Ongeveer zo. 'In 

Zoetermeer is alleen nog maar brak water. In Vreeland is geen vrede meer. En 

het speet Els niet in Elspeet. Steeds harder neemt men de wijk in Harderwijk.' 

Zo ongeveer. En dat komt binnen, dat onthouden ze wel. 

 Maar waarom gebeurt dit allemaal? Daarvoor geeft Micha ook een 

reden. 'Want het kwaad van de HEER daalde neer bij de poort, Jeruzalem.' 

Jeruzalem is de poort tot het zuiden waar hij woont. Niet alleen Samaria maar 
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ook Jeruzalem zal worden getroffen, in tegenstelling tot wat de profeten van de 

leidslieden zeggen. Dat lezen we verderop in hoofdstuk 3:11. Die profeten 

spreken 'recht' in ruil voor geschenken; ze profeteren voor geld en zeggen: 

'Ons zal het onheil niet treffen. Die stammen hebben zich afgescheurd. We 

kunnen snappen dat onheil hen treft. Maar Jeruzalem? Nee. De HERE is toch in 

ons midden? De HEER is met ons. Hier in Jeruzalem staat de tempel!' Maar 

Micha zegt: 'Jeruzalem, de poort tot ons land, zal ook worden getroffen.' 

 Maar ook dan stopt het niet. De cirkel wordt steeds nauwer. 'Ook tot 

onze streek zal het oordeel komen. Lachis, Moreset, Gat'. Het godsgericht dat 

Micha uitspreekt, treft tot stijgende verbazing en ergernis van zijn hoorders ook 

hen. 

 Als wij horen dat het in Amsterdam fout gaat, snappen we dat, dat 

'goddeloze Amsterdam'. Maar pas op voor leedvermaak. Want ook Zwolle 

wordt getroffen, de poort tot Overijssel. Zwolle en zijn omliggende dorpen 

Berkum, Ittersum, Windesheim en Westenholte. Maar ook ons Kampen krijgt te 

kampen met het naderende onheil vanwege het steeds meer God de rug toe 

keren. De Kracht van Kampen zal te kampen krijgen met krimp. 

 Hoor eens wat Micha zegt: 'Bind wagen aan het span, bevolking van 

Lachis.' Dat wil zeggen: span je paarden in nu de spanning stijgt. Ook hier 

weer volop woordspelingen. 'Jullie dachten te vertrouwen op paarden en 

wagens, vestingstad Lachis, maar je mag hopen dat je met die paarden nog 

kunt vluchten.' 

 Het zal in hun oren ongeveer zo geklonken hebben: 'Laat de alarmbel 

luiden, IJsselmuiden. Zet je fiets vast klaar om te vluchten over het asfalt naar 

Hasselt.' 

 Ik neem er nog zo'n woordspeling uit (vs. 14): Het gaat over het dorpje 

Achzib vlakbij Moreset. In dat dorpje waren goede pottenbakkers en 

linnenwevers, en dat waren hofleveranciers: werkplaatsen van Israëls 

koningen. Micha profeteert: 'Die zullen opdrogen; er zal geen productie meer 

zijn. Ze zullen opdrogen als een beek. En weet je hoe zo’n beek heet, die 

plotseling droogvalt? Een 'leugenbeek'. Zo lees je dat in andere, meer letterlijke 

vertalingen: Een leugenbeek zal het zijn. Het is heet in de zomer, je hebt dorst 

en gaat naar zo’n beek, maar je komt bedrogen uit: geen water. Het is een 

beek en hij hoort water te geven, maar hij doet het niet, hij liegt. 

 En weet je wat de naam van het dorpje Achzib betekent? Bedrog! De 

werkplaatsen van het dorpje 'Bedrog' worden als een beek van bedrog. De 

productie houdt ineens op te stromen. Heel beeldend zegt Micha hier dat de 

stroom middelen voor het levensonderhoud zal ophouden te stromen, de 

economie zal stokken. Met andere woorden: een economische crisis zal het 

land treffen. 
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 De leiders van Israël zullen moeten vluchten naar Adullam, die spelonk 

van Adullam waar David heenging toen hij moest vluchten voor Saul. 

'Adullam', afgesloten plek, beschermde plaats, betekent dat. David, die vanuit 

Adullam koning werd, daarheen moeten de heersers van Israël vluchten. 

 Hé, zou dat... Zou er dan toch weer een David...? Straks in Micha 5 

horen we Micha zeggen: 'En jij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de 

duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over 

Israël'. Misschien heeft u die tekst vroeger nog wel geleerd met Kerst op 

zondagsschool. 

 Maar voor nu: 'Scheer op je hoofd een kale plek' zo zegt het laatste 

vers van hoofdstuk 1 'en maak die plek zo groot, net als de kale kop van een 

gier. Doe dat, inwoners van Lachis, om je kinderen die je geluk geven'. Met die 

kinderen zijn de omliggende dorpen van Lachis bedoeld, de dochtersteden 

zeggen we wel eens. Het zijn de kinderen die je geluk geven, je 

troetelkinderen. Dorpen rondom waar ze in de stad wat aan hebben. Die moet 

je vertroetelen. Om hen zul je rouwen, scheer daarom je hoofd kaal. 'Want ze 

worden weggevoerd, in ballingschap'. De ballingschap komt eraan. 

 De boodschap van Micha 1 komt aan, vanwege de beeldende taal, de 

soms ongezouten taal. De boodschap van Micha is eigenlijk: Wie afvalt van de 

hoge God moet wel diep vallen. Wie vervreemd raakt van God zal vervreemd 

raken van alles waar je heil van verwacht. En die boodschap is ook vandaag 

de dag nog zeer actueel. Nee, Micha profeteert niet met leedvermaak. 'Mijn 

volk' zegt hij steeds. Hij zegt niet 'jullie', maar 'mijn volk'. Net zo beleeft ook 

God geen genoegen aan de ondergang van de goddelozen, maar is hij 

verheugd over de zondaar, die zich bekeert. 'Jullie zijn mijn volk', zegt ook 

God. 

 Micha 1 steekt diep. En dat is soms nodig, dat we op een nulpunt 

worden gebracht, waar de mens geen weg meer ziet. Maar juist daar, als de 

mens op nul is gezet, als alles een doodlopende weg lijkt, schept God nieuwe 

wegen. Dat nieuwe begin is volledig Gods begin. Ook voor de felle 

oordeelsprediker Micha heeft niet het gericht, maar de onverdiende genade 

van zijn God het laatste woord. Er zál een andere David komen. Wie blijft 

luisteren, zal dat ook horen.      
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Micha 2 (zondag 7 augustus 2016, 19.00 uur) 
 

 
'De profeet Micha', James Tissot - 1888 

 

 

Vorige week hebben we Micha leren kennen als een profeet uit het 

boerendorpje Moreset in het Zuidrijk. Hij profeteerde daar rond zijn eigen plaats 

Moreset en Lachis, over Samaria de hoofdstad van het Noordrijk. Het Noordrijk 

en het Zuidrijk waren immers gescheiden. Hij verkondigde de ondergang van 

Samaria. Dat was inmiddels ook gebeurd. Hij had gelijk gekregen. We hebben 

gezien dat hij gebruik maakte van beeldspraak over al die plaatsen die zo rond 

Jeruzalem lagen met allerlei woordspelingen. We hebben gezien dat hij stevige 

taal gebruikt. Dat zullen we nu en volgende week ook weer zien. Inmiddels is 

hij naar Jeruzalem gegaan om daar tegen de leidslieden, die de wet van God 

verdraaien, te profeteren. We komen er in hoofdstuk 2 nog meer achter wat het 

onrecht was dat de machthebbers van Jeruzalem daar pleegden. Dat was 
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vooral de overtreding van Gods wetgeving met betrekking tot het land, zeg 

maar de grondpolitiek van God, en op het schenden van de allerarmsten die 

werden uitgebuit. Om dat helder te krijgen, is het goed Leviticus 25 te lezen, 

waar het gaat over die 'grond'-wet, namelijk dat elke vijftig jaar die grond weer 

werd teruggegeven: het jubeljaar. En ook dat niemand als slaaf verkocht moest 

worden. 

 

Vorige week dus de eerste preek over Micha, Micha 1. Toen vroeg ik aan het 

begin: 'Hebben jullie er zin in om de woorden van God te horen?' Jullie riepen: 

'Yeh'. Maar misschien dacht je na de preek wel: 'Nou, ik weet niet of ik dit wel 

verder wil horen.' 

 Precies zo reageren de opponenten van Micha in hoofdstuk 2. Kijk 

maar in vers 6: 'Houd op' zeggen ze. 'Houd op met dat geprofeteer!' Maar wat 

is er dan aan de hand, dat de mensen de woorden van Micha niet willen 

horen? De mensen toen niet, de mensen van nu eigenlijk ook niet. De eerste 

boze mail over de preek van vorige week heb ik al binnen. De woorden van de 

profeet kwamen blijkbaar wel aan. Ook positieve reacties ontving ik gelukkig, in 

de zin van: 'Wat gaat de Bijbel zo open!' 

 Maar ik heb mezelf ook wel afgevraagd: waar ben ik aan begonnen? Ik 

snap nu ook veel beter dat uit die kleine profeten maar weinig gepreekt wordt. 

Over Micha vind je maar heel weinig preekschetsen. Amos was een beetje 

vergelijkbaar. Het boekje met die prekenserie heeft niet voor niets als 

ondertitel: 'Ze vonden Amos geen fijne dominee'. En toch wil ik verder lezen. 

Want ook het boekje Micha is het Woord van God. We gaan verder met lezen 

en ik blijf heel dicht bij de tekst. Je kunt zo meelezen. Ik geef alleen maar een 

beetje uitleg. Dus als u kritiek heeft, heeft u eigenlijk kritiek op Micha. En 

eigenlijk ook op God die Zijn woorden door middel van de profeet en de Bijbel 

aan ons doorgeeft. 

 In hoofdstuk 1 sprak Micha tegen zijn streekgenoten rond de dorpen 

Moreset en Lachis. In hoofdstuk 2 is hij inmiddels in Jeruzalem aangekomen. 

Volgende week zondagochtend vertel ik voor de kinderen een verhaal over hoe 

Micha in Jeruzalem kwam. In hoofdstuk 2 horen we wat meer over het onrecht 

waartegen Micha – maar ook zijn tijdgenoot Jesaja – zich keert. Inmiddels is 

Samaria de hoofdstad van het Noordrijk ingenomen. Het is rond 780 voor 

Christus. Maar ook Jeruzalem zal vallen, zo profeteert Micha. 

 De opponenten van Micha, de profeten in de hoofdstad, zijn het daar 

helemaal niet mee eens. 'Houd op met dat geprofeteer', zeggen zij. Maar 

honderd jaar later in de tijd van Jeremia, als Jeruzalem is ingenomen door 

Nebukadnezar, zullen ze het over deze woorden van Micha nog steeds 

hebben, maar niet over de woorden van zijn tegenstanders. 
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[Nu moet ik eerst even iets tussen haakjes zeggen over de hoofdstukken 

2 tot en met 5. Veel geleerden zijn van mening dat het in deze 

hoofdstukken gaat om een discussie tussen Micha en zijn tegenstanders. 

Dan worden die hoofdstukken een stuk duidelijker. Dat Micha en zijn 

tegenstanders in discussie zijn, blijkt bijvoorbeeld uit dat zinnetje 

hierboven in vers 6: '"Houd op met dat geprofeteer!", zeggen zij.' Die 'zij' 

zijn hier duidelijk de tegenstanders van Micha. Verder blijkt dit ook uit 

hoofdstuk 3:1, dat zo begint: 'Maar ik zei...', waarmee Micha aangeeft dat 

hetgeen daarvoor geschreven staat, door de tegenstanders is gezegd. 

Een bijbelvertaling die dat duidelijk aangeeft, is de Groot Nieuws Bijbel. Ik 

laat hieronder zien hoe dat er in hoofdstuk 2 uitziet: 

 
Micha in discussie met zijn tegenstanders 

2
1
Het loopt verkeerd af met die misdadigers; 

in de nacht bedenken ze duivelse plannen, 

bij het eerste daglicht voeren zij die uit, 

omdat ze er de macht toe hebben. 
2
Willen ze akkers, dan roven ze die; 

huizen nemen ze eenvoudig in beslag. 

Zij maken zich meester van het huis en zijn eigenaar, 

van de bezitter en zijn bezit. 
3
Daarom zegt de Heer tegen deze lieden: 

‘Ik ben iets vreselijks van plan, 

u kunt er niet aan ontkomen, 

u ontloopt het zeker niet. 

Dat wordt een verschrikkelijke tijd! 
4
Dan wordt uw lot spreekwoordelijk, 

als het droevige klaaglied klinkt: 

Helaas, het is met ons gedaan, 

we zijn totaal geruïneerd. 

Ons familiebezit 

komt in vreemde handen, 

onze akkers 

worden onder landlopers verdeeld. 

Hoe treft de Heer ons met onheil!’ 
5
Inderdaad, er zal niemand meer zijn 

die u door loting een stuk land toewijst, 

u hoort dan niet meer bij het volk van de Heer. 

 

(Tegenstanders) 
6
Hou toch op met dat gepreek, 

dat gaat veel te ver. 

Die beschuldigingen van u 

slaan nergens op. 
7
Wij stammen immers van Jakob af, 

ons heeft de Heer zijn trouw beloofd. 

Zou hij er nu genoeg van krijgen? 

Zo is hij toch niet? 
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(Micha) 

Nee, voor wie eerlijk leeft 

betekenen mijn woorden zegen en geluk. 
8
Maar u gedraagt u 

als vijanden van mijn volk, 

u hebt het gemunt op vredelievende mensen, 

die niemand lastig vallen; 

terwijl zij rustig voorbijgaan, 

scheurt u ze de kleren van het lijf. 
9
De vrouwen van mijn volk 

jaagt u uit het huis dat hun lief is, 

hun kinderen ontneemt u 

alle vreugde en geluk. 
10

Vooruit, weg uit dit land! 

Zo kan niemand hier veilig wonen! 

U zult omkomen 

vanwege uw misdadige praktijken, 

een vreselijk einde staat u te wachten! 
11

Ik zou u ook een goed leventje kunnen voorspellen 

met wijn en drank in overvloed, 

maar iemand die door Gods geest geleid wordt, 

verkondigt zulke leugens niet. 

 

(Tegenstanders) 

Maar zij bleven profeteren: 
12

God heeft gezegd: 

‘Alle nakomelingen van Jakob zal ik bijeenbrengen, 

het hele volk van Israël verzamelen. 

Ik drijf ze bij elkaar 

als schapen in een kooi, 

als een kudde op een weiland: 

het gonst er van de mensen.’ 
13

De leider gaat voor hen uit, 

ze gaan de poort door naar buiten: 

voorop gaat hun koning, 

de Heer zelf gaat aan de spits. 

 

(Micha) 

3
1
Maar ik zei: ...] 

 

Laten we eerst luisteren wat Micha zegt. 'Wee hun', zo begint hij hoofdstuk 2. 

Een traditionele dodenklacht spreekt hij uit, een 'ach en wee'. 'Over dit volk', 

zegt hij in vers 3, 'dit volk, dit geslacht, deze familie'. Dat woordje 'dit' is een 

beetje negatief bedoeld. Bedoeld is: 'Die groep die elkaar daar in Jeruzalem de 

hand boven het hoofd houdt'. Die kliek, zou eigenlijk de beste vertaling zijn. Die 

maatschappelijke elite hier in Jeruzalem die de macht heeft, over die kliek roep 

ik een 'ach en wee' uit. Over al die leidslieden in dienst van de koning. 
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 O ja, natuurlijk, dat ambtenarenapparaat was nodig sinds Israël een 

koning had. Niet dat ze een koning nodig hadden, maar dat wilden ze graag. 

Ze wilden zo graag meedoen met de andere volken die ook een koning 

hadden. 'Geef ons ook een koning'. 'Nou ja, vooruit dan maar', had God 

gezegd. Eigenlijk was dat natuurlijk een klap in het gezicht van God die toch 

hun Koning was. Maar ja, toe dan maar. 

 En bij een koning hoorden natuurlijk ook militairen, rechters, een 

ministerraad, adviseurs, ambtenaren, leidslieden enzovoort. Maar daar hadden 

de Israëlieten niet zoveel ervaring in. Dus werden de nog in Israël wonende 

Kanaänieten, die daar wel ervaring in hadden, op die posten gezet. Want 

Kanaänieten leefden er nog genoeg tussen de Israëlieten. In Richteren 

bijvoorbeeld lees je dat Jozua nog lang niet alles had veroverd en ingenomen. 

Jeruzalem bestond nog niet. Dat heette toen nog Jabes en werd pas tijdens de 

regering van David ingenomen. 

 Kanaänieten met bestuurservaring werden dus aangesteld voor het 

leiden van een regering en een hofhouding, aangevuld met Israëlieten die het 

van hen weer leerden. Maar je kunt je voorstellen dat dat hele 

ambtenarenapparaat was verkanaäniseerd. 

 Nu kregen deze ambtenaren geen loon. Ze waren in dienst van de 

koning. Maar ze kregen wel een stuk grond, om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Ze konden dus een bedrijf, een boerderij starten met personeel. Zo 

konden ze in hun onderhoud voorzien voor hun gezin (zie 1 en 2 Samuël). 

 Vermeerdering van land was voor de Kanaänieten niet iets verkeerds. 

In Israël was dat anders. Dat lees je in Leviticus 25:23. 'Het land behoort Mij 

toe.' De aarde is van de HEER en Hij heeft dit land aan Israël gegeven om het 

te gebruiken, in erfpacht'. Elke stam had een deel van dat land Kanaän 

gekregen en elke familie daarbinnen weer een stuk land. Door het lot te 

werpen en het meetlint te hanteren, zo lezen we ook hier in hoofdstuk 2. Dat 

was hun erfdeel. 

 Nu mocht je dat land wel aan een ander verkopen en dan kon die 

ander daar graan op verbouwen en vee houden. En de opbrengst was dan 

voor degene die dat land had gekocht. Maar echt kopen was het niet, het was 

meer dat je het pachtte. Want na zeven keer zeven jaren brak het jubeljaar 

aan: het vijftigste jaar. Dan werd alle grond weer teruggegeven aan de families 

die dat door het lot en meetlint van God hadden gekregen. Zo voorkwam men 

in Israël een oneerlijke grondpolitiek. Men voorkwam dat de rijken rijker werden 

en de armen armer. 

 Echter, vanwege die Kanaänitische invloeden werd grootgrondbezit 

een verleiding. Zo kwam het dat de Israëlieten zich steeds minder stoorden 

aan die zeer sociale wetten van Gods grondpolitiek. Bovendien kregen ze 
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macht, en macht corrumpeert. Dat zet de deur open voor kwade praktijken. Het 

tweede hoofdstuk van Micha begint zo: 'Liggend op hun bed smeden ze al 

boze plannen. Namelijk, hoe ze hun bezit nog meer kunnen vermeerderen. En 

ze kunnen niet wachten tot het licht wordt. Dan voeren ze het uit, in het 

ochtendgloren, met de machtsmiddelen die ze hebben: het juridische bestel, in 

dienst van de eigen hebzucht. 

 Straks, in de volgende hoofdstukken, lezen we daar nog meer over: 

partijdigheid in de rechtspraak in ruil voor geschenken  (hoofdstuk 3), handelen 

met valse maten en gewichten (hoofdstuk 6). En hier in hoofdstuk 2 gaat het 

erover dat als iemand schuld heeft, en die schuld niet kan betalen met geld of 

met de producten van zijn land, het land wordt afgepakt. 'Willen ze een veld? 

Ze roven het!' zo lezen we in vers 2. 'Willen ze een huis? Ze nemen het!' 

Onwettig volgens de Israëlitische wetgeving. De mensen worden hun huis 

uitgezet als ze niet kunnen betalen en de kinderen worden verkocht als slaven: 

schuldslaven. 'Ze maken zich meester van mensen en hun eigendom', hun 

erfdeel, dus dat wat ze van HERE God hebben gekregen. 

 In Leviticus 25 hebben we gelezen, waarvoor God het beloofde land 

heeft gegeven. Iedere familie ontvangt een stuk land als erfdeel om in vrijheid 

te leven, om nooit meer slaaf te hoeven worden, zoals ze dat in Egypte waren. 

Dit recht wordt nu met voeten getreden door 'dit volk', door die kliek daar in 

Jeruzalem. Zo profeteert Micha daar in de straten van Jeruzalem, tegen die 

regeringskliek met dat verkanaäniseerde ambtenarenapparaat waartegen de 

boeren van het platteland, waar hij vandaan kwam, zo goed als weerloos 

waren. Tegen deze praktijken richt de profetie van Micha zich. 

 Nu zal iemand zeggen: 'Interessant, zo’n stukje geschiedenis. Maar 

wat moeten wij daar mee in onze tijd?' Wij hebben in de vorige eeuw ook  wel 

onze grondpolitiekdiscussies gehad. Maar door het erfrecht en de erfbelasting 

is het in ons land intussen aardig goed geregeld. Machtsmisbruik van 

grootgrondbezitters komt eigenlijk niet meer voor. Maar hebben wij op een 

andere manier niet ook te maken met machtsmisbruik en uitbuiting? 

Bijvoorbeeld van kinderen, misschien  niet in ons land, maar wat te denken van 

kleding die door kinderen in verre landen in elkaar is gezet voor een paar 

centen? Zou dat misschien de toepassing kunnen zijn van dit boek Micha in 

onze tijd? Is dat ook niet een verantwoordelijkheid die wij hebben te dragen? 

Maken we ons niet medeschuldig aan kinderarbeid en slavenarbeid als we 

deze goedkope kleding of schoenen kopen? Nu houd ik niet van politieke 

preken, maar ontkom je daar aan bij Micha? 

 Toch lezen we bij Micha niet dat hij oproept tot sociaal-economische 

hervormingen of terugkeer naar een geheel agrarische maatschappijstructuur, 

die door de opkomst van de grote steden aan het krimpen was. Ook heeft 
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Micha geen kritiek op de koning en zijn ambtenarenapparaat. En ook niet op de 

belasting die geheven wordt, nodig voor de kosten van bijvoorbeeld defensie 

en alles rond het koningshuis. Daar hoor je hem ook niet over, dat was door 

God ook toegestaan. Maar hij ageert tegen het misbruik van de macht door die 

kliek daar in Jeruzalem, tegen de rechtsverkrachting, de beroving van de 

vrijheid en de ontneming van het erfbezit, het erfland dat ze van God zelf 

hebben gekregen door lot en meetlint. Het gaat in tegen Gods goede wet. 

 Bovendien: verlies van je erfland, betekende toen ook verlies van het 

vrij burgerschap. Je kon tot slaaf worden gemaakt als je niet kon betalen. Dat 

gaat in tegen Gods goede wet, dat je familie na vijftig jaar de grond weer terug 

krijgt. En als je je grond moest verkopen, omdat het niet goed ging op je 

familieboerderij, dan mochten jij en je kinderen niet tot slaaf worden gemaakt, 

maar moesten ze in loondienst worden genomen, tót het vijftigste jaar. Dat 

voorkwam dat je volksgenoot, je gabber met zijn gezin, nooit als schuldslaaf in 

dienst van onderdrukkers kwam. Nooit mocht je gabber een 

tweederangsburger worden. 

 Omdat dit recht nu keer op keer wordt geschonden, zal God over deze 

kliek onheil brengen. 'Dat je niet kunt afschudden', zo vertaalt de NBV (vers 3). 

Letterlijk staat het er veel beeldender: een onheil komt op jullie 'waaruit jullie je 

halzen niet kunnen terugtrekken'. De Statenvertaling en de Naardense 

bijbelvertaling vertalen dat zo. Heel beeldend, je ziet het voor je, het beeld dat 

Micha gebruikt is dat van een juk dat een ploegende os om zijn hals krijgt. Het 

wordt zo op jullie gelegd, dat jullie je halzen daar niet uit kunnen terugtrekken. 

 'Waaronder jullie gebukt zullen gaan', zegt de Nieuwe bijbelvertaling. 

Letterlijk: 'daaronder zul je niet meer rechtop kunnen lopen.' Dat zegt Micha 

tegen die mensen die nu zo zelfverzekerd, fier, met hun nek, met hun hals, in 

de lucht lopen. Zie je hoe beeldend hij het hier voorstelt? En dan zullen jullie 

zeggen: 'Het is voorbij.' Ja, het is voorbij met jullie handeltje. 'Het is voorbij, we 

zijn reddeloos verloren en ons erfdeel wordt nu verkwanseld en onder 

afvalligen verdeeld'. Zo spreekt hij tegen zijn tegenstanders. En inderdaad, als 

straks die bezetter komt, die vijand, die Jeruzalem zal innemen, Babylonië met 

Nebukadnesar, dan zal die vijand die hele elitekliek wegvoeren in ballingschap. 

En hij zal jullie grond, alles wat je nu hebt verworven, geven aan de van hun 

rechten beroofde boeren. 

 De boerenbevolking bleef tijdens de ballingschap daar wonen. Zo ging 

dat in die tijd. Toen Nebukadnesar rond 500 voor Christus Jeruzalem en het 

Judeese land innam, werd de elite van het land weggevoerd: burgemeesters, 

rechters, leiders werden gedeporteerd naar Babel. Denk maar aan Daniël en 

zijn vrienden, die daar hoge ambtenaren werden. En in Israël kwamen leiders 

uit Babel wonen. Maar de boeren bleven in het land Israël. Want het land 
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moest bewerkt worden en dat konden die boeren natuurlijk het beste (2 Kon. 

25:11-12). 

 Nu profeteert Micha, dat de boeren het land, dat die kliek onrechtmatig 

had vergaard, terugkrijgen. Dus dat land dat nu vrijkomt, omdat zij worden 

gedeporteerd en wat zij onterecht 'hun erfdeel' noemen, wordt teruggegeven 

aan de boeren. 'Wordt verkwanseld en aan de afvalligen gegeven', zo klinkt het 

uit de mond van de tegenstanders. Maar wie zijn hier eigenlijk de afvalligen? 

'Jullie' zegt Micha tegen die kliek. 'En daarom blijven jullie achter.' 'Jullie blijven 

er buiten staan, wanneer het volk, de volksvergadering bij elkaar komt en 

rechtspreekt over allerlei religieuze zaken. Jullie staan aan de kant als het land 

opnieuw wordt verdeeld met meetsnoer en lot.' 

 Zoals zij de mensen van hun recht beroofden, zo worden ze straks zelf 

van hun recht beroofd. En ze zullen ook geen vrije burgers meer zijn. Dat is de 

boodschap die Micha daar in Jeruzalem brengt. Maar het gaat Micha niet om 

nivellering, iedereen gelijk, maar om het onrecht aan de kaak te stellen. 

Mensen met grote sociaal-economische macht moeten goed weten dat ze 

grotere verantwoordelijkheid dragen. De kern van het kwaad is niet de niet-

gelijke verdeling van macht en inkomen, maar de inhalige begeerte van die 

gewelddadige onderdrukkers. De kern van het kwaad is de uitbuiting door de 

machthebbers, waardoor hun medemensen, hun naaste, hun volksgenoten, 

hun gabbers, niet tot hun recht komen. 

 Wat moeten we hiermee in onze tijd? Voorbeelden van inhalige 

begeerte hebben we de afgelopen crisistijd wel gezien. Voorbeelden van 

uitbuiting? Misschien moeten we toch meer letten op fairtradeproducten en het 

niet kopen van foute textiel. Nogmaals, het gaat Micha niet om een 

communistisch idee. Want wie meent enkel door een gelijke verdeling een 

betere wereld te scheppen, verwart Gods gerechtigheid met slechts een 

socialistisch programma. En wie anderzijds meent dat iedereen vrij is en 

afzijdig kan blijven staan bij machts- en bezitophoping, die verwart de 

christelijke vrijheid met een soort liberalistisch 'ieder voor zich'. Het gaat dus 

om Gods gerechtigheid. En dat wordt in de Bijbel breed uitgemeten in allerlei 

praktische situaties.        

 Laten we terug gaan naar Jeruzalem. We lopen dan even die straten in 

en zien Micha daar profeteren met veel mensen om zich heen. Er zijn mensen 

die zijn woorden waarderen, maar er zijn ook mensen die het absoluut niet met 

hem eens zijn. Zijn tegenstanders kunnen het niet meer aanhoren en ze 

stoppen hun vingers in hun oren. En dan voert Micha ze sprekend in (v. 6): 

'"Houd op!", zo zeggen zij, "houd op met dat geprofeteer!"' Letterlijk staat er: 

'"Profeteer niet!", zo profeteren zij.' En het is wel mooi hóe dat er staat. Want 

voor dat woord 'profeteren' staat een woord dat betekent: 'spreken, als het 
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neerdruppelen van water zoals de regen'. Dat is het beeld van het profeteren 

dat Micha hier gebruikt. 'Profeteren' is als het laten regenen van vruchtbare 

woorden. Maar tevens kunt je er iets in horen van het extatisch spreken dat 

sommige profeten doen. Die staan dan zo opgewonden te praten, dat het 

speeksel uit hun mond komt en in hun baard naar beneden druppelt. En dat 

bedoelt Micha hier vooral, en wel denigrerend. Wat ze doen is 'zeveren' 

(Naardense Bijbelvertaling), 'zaniken', 'leuteren'. 'Zeveren' is wel mooi vertaald. 

'"Houd op met dat gezever", zo zeveren ze.' Het klinkt in elk geval niet zo 

positief. Zoals bij ons het woord 'preken' ook wel eens een negatieve klank 

heeft: 'Sta niet zo te preken.' 

 Zo gaan ze verder. 'Komt er dan nooit een eind aan die 

beschimpingen?' En ze bedoelen dat heel vroom. Het zijn beschimpingen, 

verdachtmakingen in de richting van onze goede God! Ja, want ze hebben wel 

theologische redenen om het niet eens te zijn met Micha. Ze verstaan hun vak 

wel als profeet, ze kennen het woord van God. 'Wat jij zegt, Micha, dat kan 

nooit gebeuren. Dat is strijdig met Gods beloften en Zijn barmhartigheid!' Ja, ze 

hebben goede bijbels-theologische gronden voor hun kritiek op Micha. De 

HERE God heeft een verbond met ons gesloten. Hij heeft beloofd, dat Hij Zijn 

volk nooit zal verlaten. 

 Ze halen zelfs Genesis 17(:8) erbij: 'God heeft met Abraham een 

eeuwig verbond gesloten en heeft Kanaän aan hem in eeuwig bezit gegeven. 

En zegt Jesaja 45(:17) niet: 'Israël wordt door de HEER gered.' Ja, Samaria is 

afvallig geworden, maar wij hier in Jeruzalem hebben de tempel. Op Sion heeft 

God zijn troon gesticht. 

 Er was in die tijd een hele sterke Sionstheologie, dat wil zegen het 

geloof dat op de berg Sion God zijn troon had gesticht en dat die nooit zou 

worden verwoest. 'Nee hoor, het kan helemaal niet wat die Micha zegt.' In vers 

7 zeggen ze het zo: 'Verliest de HEER zo snel Zijn geduld?' Het staat er 

eigenlijk nog veel beeldender: 'Is de Geest van de HEER soms verkort?' En 

Geest is in het Hebreeuws adem zoals we weten. 'Is de adem van de HEER 

soms verkort? Is hij soms kortademig geworden? Is Hij soms moe geworden 

van het goede doen?' Wat Micha hier zegt is bijna godslasterlijk. God is juist 

lankmoedig, geduldig. Hij wordt niet moe, Hij sluimert noch slaapt (Ps. 121). 

Nee, Micha’s prediking is niet orthodox. Het kan gewoon niet gebeuren wat 

Micha zegt. Dat is strijdig met Gods beloften van barmhartigheid. 'Micha, houd 

op met die beschimpingen. Dit slaat nergens op'. 

 Zo proberen ze zich met een orthodoxe theologie de profetie van 

Micha van het lijf te houden. Want de beschuldigingen van corruptie en 

machtsmisbruik, dat was wel tegen het zere been. De waarheid van dit 
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moment, dat God met Zijn oordeel komt, proberen ze te pareren met de 

algemene waarheid dat God trouw is. 

 Het klopt, Micha’s woorden zijn niet mals. Maar het wil niet zeggen, dat 

Micha’s profetie geen heilsboodschap is. Want in het tweede deel van vers 7 

neemt Micha zelf weer het woord: 'Betekenen mijn woorden dan geen 

voorspoed voor wie de rechte weg gaat?' Jazeker wel, maar Micha’s 

heilsaankondiging is van een andere aard dan die van de opponenten. De 

opponenten maken er een systeem van, een automatisme, 'het kan niet dat de 

verbondsgod met zo’n oordeel komt.' Ze sluiten God op in hun eigen orthodox 

klinkende theologie. Maar Micha sluit God niet op. God is soeverein, Hij is 

vrijmachtig. Wij schrijven God niet voor hoe Hij moet handelen. 

 Natuurlijk is God trouw en barmhartig, maar Hij bepaalt zelf hoe dat in 

de loop van de geschiedenis vorm krijgt. 'Zijn wil is wijs en heilig', zo zongen 

we (Lied 909:1). God is geen tandeloze God. Hij laat het niet zomaar gebeuren 

dat Zijn volk zich vijandig opstelt tegen hen die vredelievend zijn, zo zegt Micha 

dan. Mensen die niemand lastig vallen, worden van hun mantel beroofd. O ja, 

jullie denken daarmee in je recht te staan. 

 Hoe zat dat ook al weer? Een mantel was in het Israëlische recht het 

belangrijkste persoonlijke eigendom. Nu is het in bepaalde omstandigheden 

geoorloofd iemands mantel af te nemen. Als iemand zijn schuld niet kon 

betalen, mocht je zijn mantel, zijn bovenkleed, nemen als onderpand. Had de 

ander aan zijn verplichtingen voldaan, dan kreeg hij zijn mantel terug. Maar er 

stond ook in de wet van God (Ex. 22:25), dat je die mantel voordat de nacht 

valt moest teruggeven. De volgende dag mag je die dan weer ophalen, maar 

hij moet zich kunnen beschermen tegen de kou van de nacht. 

 Nu worden die vredelievende mensen, die niemand lastig vallen – je 

mag ook zeggen: die weinig invloed hebben – door jullie ook nog eens hun 

grondrecht ontnomen: warmte. Onze tijd zou de toepassing de volgende 

kunnen zijn. Formeel gezien heeft het gasbedrijf het recht om iemand af te 

sluiten als hij de rekening niet betaalt. Toch is het volgens Gods recht niet goed 

iemand in de kou te laten zitten. Beter is het om een regeling met dat soort 

mensen te treffen. 

 Zelfs vrouwen en kinderen worden niet ontzien, zo gaat Micha verder. 

'Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk'. En omdat ze hier zonder een man 

worden genoemd zijn het de alleenstaande vrouwen, de weduwen. Een vrouw 

kon na overlijden van haar man op haar familie terugvallen. Ze kreeg dan een 

stukje grond van het familie-erfdeel om zich in haar levensonderhoud te 

voorzien. Zo waren de sociale wetten van Israël. 

 'Maar met jullie gewijzigde grondpolitiek kan dat niet meer'. Bovendien: 

als haar overleden man nog schulden had, werd haar huis verkocht en de 
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kinderen, de wezen als slaven. Ze doen onrecht aan weduwen en wezen: de 

zwaksten in de samenleving. Maar God doet nu recht. 'Het is de HEER, die 't 

recht der armen en verdrukten gelden doet' zegt Psalm 146 (OB). Of zoals we 

bij Job (24:9ev.) lezen: 'De goddelozen rukken de wees los van de 

moederborst. De armen nemen ze hun kinderen af als onderpand. Naakt lopen 

ze rond, zonder bovenkleed. Ze helpen al hongerlijdend de schoven binnen te 

halen, midden op de dag treden ze de wijnpers, door dorst gekweld.' 

Meedogenloos zijn ze tegen het Israëlitische grondrecht. 'Voor altijd', zo zegt 

Micha, 'wordt de luister, het mooie, van het kind hen ontnomen'. 

 Ook daar kennen we helaas voorbeelden van in onze tijd, dat de 

luister, het mooie, het onschuldige van zo’n kind hen wordt ontnomen. Door 

kinderen als soldaten te laten optreden, (want die zijn goedkoop) of door 

kinderen te gebruiken voor de lusten van volwassenen (want die zijn 

goedkoop), door kinderen in de textiel te laten werken (want die zijn 

goedkoop). 'Sta op, ga weg', zo gaat Micha verder in vers 10, 'hier zul je geen 

rust vinden'. In dit 'land van rust' zoals Kanaän ook wel genoemd wordt, waar 

Israël de rust vond na alle vermoeienissen van de woestijntocht en het werken 

in Egypte, 'zul je geen rust meer vinden.' 'Ga weg, opgejaagd zul je je voelen.' 

 Nee, dit beloofde land zullen jullie verlaten. Voor de tegenstanders van 

Micha was de landbelofte van God gaan functioneren als een soort territoriale 

onschendbaarheid. Als je land had ontvangen dan was het van jou en dan 

mocht je het altijd behouden. Zo waren ze gaan denken. Maar zo is het niet! 

God belooft het land aan hen die recht en gerechtigheid doen. En als dat niet 

gebeurt kan God het land ook weer afpakken. Toen, maar ook nu. 

 God heeft Israël het land gegeven om recht en gerechtigheid te doen. 

'Maar door al jullie ongerechtigheid is het land onrein geworden', zegt Micha. 

'Het brengt verderf en vreselijke vernietiging.' Maar ja, dat willen jullie niet 

horen. Het enige dat jullie nog willen horen, zegt Micha, de enige die jullie nog 

voor een ware profeet houden is iemand die niets dan lucht verkoopt en valse 

leugens verspreid, een mooiprater die zegt: 'Ik zie wijn en bier, het komt 

allemaal goed!' Maar dat is een bedwelmende heilsprofetie. 

 En dan gaan die profeten nog even verder. In vers 12 en 13 lijkt het of 

Micha begint met zijn heilsprofetie, maar het zijn nog steeds de woorden van 

zijn tegenstanders die hij sprekend invoert. Ze blijven doorgaan met hun 

bedwelmende woorden: 'Ik zal je bijeenbrengen Jacob, (zo heeft God het toch 

altijd gezegd), geheel Israël komt terug. Het zal daar gonzen van de mensen 

(ook Israël, dat Noordrijk, komt weer terug). 'De HEER slaat een bres, Hij zal de 

doorbreker zijn. De Here gaat voorop als een krijgsheld'. Het klinkt allemaal 

heel mooi, maar daarom zo verraderlijk. 
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 'Maar ik zei', zo gaat Micha verder in hoofdstuk 3. Wat dan volgt is 

geen bedwelmende profetie meer, maar nuchtere realistische profetie. Geen 

inslaapwiegende woorden, maar woorden die je wakker schudden. 

 Maar ja, dan wordt je als prediker niet populair. Maar profeten hebben 

zich te houden aan het woord van God. Ik zou ook wel een feestprofeet willen 

zijn die zegt: 'ik zie bier en wijn. God is goed, en we nemen er nog eentje.' 

Maar onze waarheid over God moet Gods waarheid over ons zijn. 

 We kunnen ons de vraag stellen: bedreigt ons ook niet steeds weer 

diezelfde verleiding als die profeten daar in Jeruzalem, dat wij het profetische 

woord van God van het lijf houden als het ons te na komt, als het ons niet past. 

En dat we slechts díe bijbelgedeelten gaan lezen die óns geloof, óns beeld van 

God bevestigen? Maar daarmee kunnen we onszelf in slaap wiegen en 

verliezen we uiteindelijk het volle evangelie. 

 Nog één ding: Micha spreekt niet uit wrok maar uit de inspiratie door de 

Heilige Geest. Ja, het evangelie is soms een ergernis, een struikelblok. En ja, 

dat betekent pijn voor de prediker, zoals Paulus dat ook zegt in Rom. 9(:1-2). 

Maar laten we toch nog maar even doorlezen, volgende week. Want zoals we 

het net zongen: 'Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven. Zie het 

boek van Uw behagen, opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort' (Lied 

317:2).             
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Micha 3 (zondag 14 augustus 2016, 9.30 uur) 

 
'Profeet Micha', Kindertekening 

 

 

Kijk, zie je daar dat dorpje onder aan die heuvel. Moreset heet dat dorpje. En 

weet je wie daar woont? Michaël. Hij is jarig geweest en daarom gaan ze 

morgen naar de grote stad, naar Jeruzalem. Zijn vriendjes noemen hem Micha, 

dat is wat korter. Maar zelf vind hij Maikel wel mooi klinken. 

 In Moreset wonen vooral boeren en ook Micha is een gewone 

boerenjongen. Alleen veel kans om boer te worden heeft hij niet. Nee, zijn 

oudere broer zal wel in het bedrijf van zijn vader komen. Nou ja 'bedrijf', een 

keuterboerderijtje, dat is het. Ze zijn niet bepaald rijk bij Micha thuis. Een 

poosje geleden hadden ze zelfs nog een stuk land moeten verkopen om in 

leven te blijven. De koper was zo’n hoge heer uit de stad. Die heeft daar een 

tweede huis op laten zetten voor zijn 'broodnodige rust' in het weekend. 

 Nu vond Micha het helemaal niet erg hoor dat hij geen boer kon 

worden. Hij wilde niet eens boer worden. Op school vond hij taal leuk. Dichter 
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wilde hij eigenlijk worden, de dingen mooi zeggen, en woorden laten rijmen. 

Net zoals die grote profeet Jesaja in Jeruzalem. Zijn broer versleet hem voor 

gek en pestte hem: 'Daar is geen droog brood in te verdienen, man! En dan 

moet ik straks zeker die stomme 'versjesschrijver' gaan onderhouden?' 

Versjesschrijver? De stommeling wist niet eens waar hij het over had. Morgen 

in Jeruzalem zal hij wel eens kijken of hij Jesaja kan zien. 

 De volgende dag gaan ze op pad, Michaël, en zijn vader en moeder. 

Zijn vriendinnetje Malka staat hem uit te zwaaien. 'Veel vertellen over 

Jeruzalem als je terugkomt'. Dat zal hij zeker doen, want Malka betekent 

'koninginnetje'. Ja, het is zijn prinsesje. 

 'En, hoe was het in Jeruzalem?' vroeg Malka toen Micha weer terug 

was gekomen. 'Nou, het viel erg tegen hoor. Zelfs in de tempel moet je overal 

voor betalen tegenwoordig. En we zagen het wel: als je maar geschenken 

meebracht, kon je iets voor elkaar krijgen. Al die hoge heren lopen daar in 

protserige kleren! En de vrouwen en de meisjes hangen vol met kettinkjes en 

ringen.' 

 'Ook onderweg ben ik erg geschrokken, Malka. Overal zie je 

boerderijen die zijn opgekocht door de hoge heren uit Jeruzalem. De boeren 

zijn uit hun huis gezet, de akkers zijn afgepakt en de kinderen als slaven 

verkocht, omdat de ouders even niet aan hun verplichtingen konden voldoen. 

Verder zagen we onderweg ook nog een prachtige tuin. En mijn vader vertelde 

dat dat vroeger de wijngaard was van Nabot. Maar nu stond er een groot bord: 

"Verboden toegang, koninklijk domein". En die Nabot zelf is dood. Hij wilde zijn 

wijngaard niet aan de koning verkopen' (1 Kon. 21). 

 'Hier is het ook niet erg best Micha', begint Malka. 'Je kent meester 

Hananja nog wel? Hoofd van de school? Priester was hij ook, weet je nog wel? 

En profeet noemde hij zich. Hij heeft het dorpsschooltje van Moreset verkocht. 

Hij schijnt er zoveel geld voor te hebben gekregen dat hij de rest van zijn leven 

op zijn luie achterwerk kan zitten. Er zit nu een graankantoor in van de hoge 

heren. En reken maar niet dat de boeren het meeste geld voor het graan 

opstrijken. De gewone mensen aan wie God deze grond heeft gegeven die zijn 

hun grond kwijt. Hun land is hun ontnomen en ze worden uitgezogen'. 

 'Maar dat kan toch niet!', roept Micha. 'Daar moeten we toch wat van 

zeggen?' 'Maar ja, wie durft dat?' 'Nou', zegt Micha, 'ik heb in Jeruzalem Jesaja 

gezien en gehoord. Ineens was die op het plein. Niemand weet waar hij woont, 

want dan wordt hij opgepakt. Want hij durft het wel te zeggen hoor! Jesaja was 

op een kistje gaan staan, en weet je wat hij durfde te zeggen? (Jesaja 3:16-

24): 

 

'Kijk eens hoe hooghartig daar die vrouwen van de hoge heren lopen, 
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met hun verwaande blikken alles maar kopen. 

Hoor eens hoe alles rinkelt bij de trippelpasjes die ze maken, 

op een dag zal de HEER hen alles kraken. 

 

Hun enkelkettinkjes, oorringen, armbanden en zwarte behaatjes, 

reukflesjes, hemdjes, sjaals en brokaatjes. 

 

God neemt het niet langer, dat wulpse gepraal, 

hun schedels met kapsels, hij scheert ze kaal. 

Geen plaats zal er meer zijn voor de parfumgeur, 

alleen nog de stank van een vieze meur.' 

 

'Dat was ongezouten taal, Malka, die Jesaja uitte. Maar ik voelde dat hij gelijk 

had. Al dat onrecht, dit kan niet meer. Weduwen en wezen worden uitgebuit, 

dat wil God toch niet. En het land? Het land is van God en niemand anders!' Hij 

heeft het ons gegeven, aan de familie, en elke vijftig jaar krijgen we het weer 

terug. In het jubeljaar. Maar dat gebeurt nu niet'. 

 

De reis naar Jeruzalem is al weer een hele tijd geleden. Maar het laat Micha 

niet los. Het is alsof hij van binnen voelt dat hij er iets van moet zeggen. 

'Malka', zegt Micha, 'ik weet het nu zeker. Ook al ben ik maar een 

boerenjongen, ik wil profeet worden. Ik weet niet of ik het zo goed kan zeggen 

als Jesaja, maar ik voel dat God me roept'. 'Als dat zo is Micha, dan moet je 

zeker daaraan gehoorzamen'. 

 En zo werd Micha profeet. Nee, het was niet zo dat Micha ze het wel 

eens eventjes zou gaan zeggen. Nee, hij wist dat God door Zijn geest hem zou 

helpen de juiste woorden te spreken. En daarbij maakte God gebruik van zijn 

dichterstalenten. 

 Inmiddels was het in heel Moreset duidelijk geworden, dat Micha aan 

het profeteren was. Op een dag staat hij luid te profeteren op het plein; over de 

dorpen in de omgeving (in hoofdstuk 1 hebben we dat gelezen): 'Beth-le-Afra, 

huis van stof: jullie zullen stof happen'. Als Micha nu zou leven, zou hij 

misschien zeggen: 'Jullie bollen van Zwolle zullen nog eens weghollen.' 

 Plotseling zwaait er een deur open van een huis daar aan het plein. 

Zo’n stadsmeneer komt indrukwekkende een paar passen naar buiten met zijn 

hand op zijn sabel. 'Wat is dat hier voor een geschreeuw! Geluidsoverlast! Je 

kan hier niet eens meer van je broodnodige rust genieten'. En dan stapt Micha 

naar voren: 'Als het je niet bevalt, ga je maar terug naar waar je vandaan komt: 

naar de grote stad. Dan kunnen die arme sloebers hier, weer in hun eigen huis 

wonen'. 
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 'Jongeman', zo horen we de stadse meneer ineens heel beschaafd 

praten, 'weet je wel wie je voor je hebt? Ik ben Gedalja, de generaal van de 

koninklijke huzaren. Ik zou maar een toontje lager zingen'. Nou, zoiets moest je 

net tegen Micha zeggen. Micha ziet zijn uniform wel, maar is niet bang. 

'Generaal van de huzaren? God zal een huzarensalade van je maken.' Gedalja 

wil zijn zwaard al pakken, als net op dat moment meester Hananja eraan komt. 

Hij was wakker geworden door het geschreeuw, terwijl hij net zo lekker lag te 

pitten. 'Broeder Gedalja, wind je niet zo op. Het sop is de kool niet waard. Die 

boerenjongen, Micha, denkt een profeet te zijn en dan moet je hard 

schreeuwen en God overal bijhalen. Ik zal vanavond, als oudere en wijzere 

profeet, wel even met hem praten. Kom Gedalja, we gaan een glas wijn of bier 

bij je thuis drinken' (Micha 2:11). 

 De volgende dag slentert Micha door het dorp. Hij struikelt bij de poort 

bijna over de benen van Hananja die met een slaperige stem mompelt: 'Hé, 

profeetje, kun je niet uitkijken? Je bent toch ziener? Je ziet niet zoveel, is 't 

wel?' 'Ik zie in elk geval één ding heel scherp, Hananja, dat jij je hebt verrijkt 

ten koste van de armen. Weet je wat jij bent? Je bent zo’n wijn- en bierprofeet 

(2:11), zo’n "jabroerprofeet" die voor geld mooie praatjes verkoopt.' 

 En dan is voor Micha de maat vol. Hij voelt dat God hem roept om naar 

Jeruzalem te gaan. Die avond nog neemt hij afscheid van Malka. De grote stad 

is zo’n 25 kilometer lopen, maar als je ’s nachts reist, is het niet zo heet. 

Gelukkig schijnt de maan helder. De weg is daarom niet zo moeilijk te vinden. 

Maar je doet er wel zeven uur over. Want je moet dwars over de heuvels van 

Judea. Hij vindt het wel spannend. Zouden zijn woorden wel aankomen? 

Intussen is hij flink opgeschoten. In het maanlicht kan hij de stad al zien liggen. 

Fantastisch, die muren, die poorten, en het dak van de tempel ziet hij ook al op 

de berg Sion! Prachtig! Alles is doodstil. De poorten gaan pas open als de zon 

opkomt. Hij heeft dus nog even tijd om wat te slapen. 

 De zon prikt warm in zijn geizicht als hij wakker wordt. Het uitzicht op 

de stad is nu wel heel anders geworden. De poorten staan open, het is een 

drukte van jewelste. Zingende pelgrims op weg naar de tempel, handelaren 

met volgeladen ezeltjes of kamelen. Hij loopt de stad in. Maar Micha wordt 

steeds onrustiger. Ook hier is het onrecht onbeschaamd zichtbaar. Arme 

sloebers met weinig kleren aan tussen dametjes met mooie kapsels en 

sieraden. En die kinderen daar in die kettingen? Als slaven worden ze 

verkocht! En mager dat ze zijn. En komen die niet uit zijn omgeving? 't Is mijn 

volk! Micha voelt een heilige onrust in zich opkomen. 

 Daar is het plein voor de regeringsgebouwen en het tempelcomplex. 

Nee, nergens ziet hij Jesaja. Zou die zijn opgepakt? Dan moet hij...? Moet hij 

dan maar? Micha stapt op een kistje. 'Hoor toch leiders van Jacob. Hoor, 
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heersers van het volk Israël'. En nogmaals ziet hij die vermagerde kinderen. 

'Jullie stropen mijn volk de huid af, en rukken het vlees van hun botten. Jullie 

hakken het in stukken en koken het in potten.' 

 Hé, wie is dat daar, die het zo ongezouten durft te zeggen? Ook de 

leiders van het volk staan stil. De woorden van Micha komen wel áán! Micha 

vergelijkt hier de leidslieden van het volk met... slagers! Terwijl ze toch eigenlijk 

herders zouden moeten zijn. In hoofdstuk 2(:12) spraken ze nog zo dierbaar 

over 'de kudde van de HEER.' Herders van Israël, zo zouden de leiders moeten 

zijn. En vele profeten hebben hen daarop aangesproken, zoals Ezechiël later 

deed. In Ezechiël 34(:2) lezen we: 'Mensenkind, profeteer tegen de herders 

van Israël, profeteer en zeg hen: "Dit zegt God de HEER: Wee jullie herders van 

Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid. Horen herders niet hun schapen 

te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, gebruiken wol voor je kleding, 

slachten de vette dieren om op te eten, maar mijn schapen weiden, dat doen 

jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, gewonde dieren 

niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet 

gezocht'. 

 En Micha zei het ook al zo. Hij vergelijkt deze leidslieden, die herders 

zouden moeten zijn, met slagers. Ze stropen, hakken en koken de schapen om 

ze op te eten. 'Kannibalen zijn jullie die je eigen volksgenoten opeten. Jullie 

verslinden mijn volk. Jullie leiders bouwen Sion op bloed'. Je zou het ook zo 

kunnen zeggen: jullie gaan over lijken. 

 Hoor eens, hij gaat nog wat zeggen. 'Dit zegt de HEER over de profeten 

die mijn volk misleiden. Ook zij zouden mijn volk moeten leiden in plaats van 

mis-leiden. Broodprofeten zijn het. Zolang ze maar iets te eten krijgen, zolang 

je maar met voedsel aankomt, dan voorspellen ze vrede. Maar iedereen die 

hen niet op de wenken bedient, verklaren ze de oorlog. Hun mond is te koop. 

Ze leveren woorden op bestelling die ze aan het hof en in de tempel graag 

horen. Ze denken: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt." Maar het 

zal nacht voor hen worden, zonder visioenen. Ze praten mooi weer, zo van: 

"Nee hoor, Jeruzalem kan niet vallen!" En ze zeggen dat nog vroom ook: "De 

HEER is toch in ons midden?!"' 

 'Maar ik ben vervuld van Gods Geest', zegt Micha. Dat is geen 

aanmatigend 'ik'. Bij Micha gaat het niet om eigenbelang of geldelijk gewin. Het 

is het 'ik' van het roepingsbesef. 'Daarom heb ik de moed jullie een 

onaangename boodschap te brengen: Jeruzalem zal een ruïne worden. En de 

Sion zal worden omgeploegd, zoals een akker'. En dan is niet bedoeld een 

vruchtbare akker, maar een omgeploegd stuk grond dat er als een wild en 

verlaten veld bij ligt. 'En de tempelberg zal overwoekerd worden met onkruid.' 
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 Micha ziet het allemaal aankomen. Want in hoofdstuk 1:1 lazen we: 'Dit 

zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha; het visioen dat hij zag over 

Samaria en Jeruzalem.' Hij zag de verwoesting over beide steden aankomen. 

Honderd jaar later zal Jeremia daar ook bij stilstaan, dat het inderdaad is 

uitgekomen. 

 Die verwoesting zal komen vanwege het onrecht dat de HEER ook wel 

ziet. 'Kijk eens naar die kinderen daar, die weduwen en die arme boeren! Jullie 

denken over hen te kunnen beschikken. Maar over jullie zal beschikt worden. 

Ja, 'de mens wikt, maar God beschikt.' 

 De laatste koning van Juda zal Sedekia zijn. Die naam is een 

aanklacht, want Sedekia betekent gerechtigheid. En dat is er dus niet. 'Dan 

staan jullie met de mond vol tanden. Herders moesten jullie zijn, leiders van 

mijn volk. Maar slagers zijn jullie van mijn schapen.' 

 Maar eens zal er weer een herder komen. Een herderkoning, zoals de 

herderkoning David. Want straks zullen we Micha horen zeggen op de zeepkist 

op een plein in Jeruzalem, sprekend in de richting van Bethlehem: 'Uit jou 

Bethlehem, Efrata, uit jou komt iemand voort die een echte herder zal zijn en 

zal heerser over Israël. De vrouw zal zwanger worden en een kind baren. Hij 

zal de goede Herder zijn van de schapen van Israël.' En in het Nieuwe 

Testament lezen we, dat Hij ook de herder zal zijn van de schapen van die 

andere stal. 

 De omstanders zijn er stil van geworden. Ze weten: deze profeet 

spreekt de waarheid. Hij is anders dan die profeten die het voor geld en gewin 

doen. Ze voelen dat Micha niets anders wil dan de mensen oproepen de 

wegen van het heil te gaan. Ze voelen de betrokkenheid van God door zijn 

woorden heen: onze HEER is niet uit op hun onheil, maar op hun heil. 

 Maar dat heil gaat wel door diepten heen, door de diepte van het 

oordeel, dat is ook de diepte van de doop. Zien wij ook die diepte van de doop? 

Dat wij daarin veroordeeld worden, dat dat onze dood betekent? Maar ook dat 

we door die diepte heen mogen leven, echt leven. Alleen de HERE God kan, 

door die radicale diepte van het oordeel over alles wat verkeerd is heen, nieuw 

leven scheppen. En dat doet hij ook. Daar is de doop hét teken van. Dat we 

mogen opstaan en een nieuw leven beginnen met Hem. Laten we die beide 

aspecten van de doop beseffen, de diepte en de hoogte. Misschien moeten we 

daar maar eens mee beginnen, om onze doop echt te gaan verstaan. 
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Micha 4 (zondag 21 augustus 2016, 9.30 uur) 
 

 
Russisch Orthodox icoon van profeet Micha - 18

e
 eeuw 

 

 

Vorige week hebben wij op een verhalende manier verder kennisgemaakt met 

Micha. Vanmorgen doen we dat weer op een andere manier. Want wie Micha 4 

en 5 gaat lezen, stuit op een aantal problemen. We lezen van mooie 

toekomstvoorspellingen, maar er staan ook minder mooie profetieën in. 

Bovendien zien we dat één stuk hetzelfde is als Jesaja 2. Dan vraag je je af: 

wat is hier aan de hand? 

 Veel geleerden zijn van mening dat het allerlei losse profetieën zijn die 

ooit zijn uitgesproken in verschillende tijden en die nu als een soort 

kralenketting in willekeurige volgorde aan elkaar zijn geregen. Dan weer een 

witte, ronde kraal, een prachtige profetie over heil. Dan weer een zwarte, 

hoekige kraal, over onheil. En dat allemaal aan elkaar zonder enig verband. 

 Er zijn ook theologen die zeggen: Nee, je moet de tekst wel als één 

geheel zien. Maar zo, dat in deze hoofdstukken Micha in discussie is met zijn 



29 
 

tegenstanders, net als in hoofdstuk 2 het geval was. Als je dat doet, wordt de 

tekst ineens veel begrijpelijker. Ook begrijp je dan dat we hier hetzelfde lezen 

als in Jesaja 2. De tegenstanders van Micha halen de woorden van Jesaja – 

die overigens uit hun verband worden gehaald – aan, om hun argument kracht 

bij te zetten. De profeten in dienst van de overheid kunnen namelijk maar niet 

geloven dat Jeruzalem net als Samaria zal vallen. Het kan toch niet dat 

Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, ook zal worden ingenomen en dat zelfs de 

tempel zal worden verwoest?! Dat gaat er bij hen niet in. Laten we de 

bijbeltekst eens goed gaan bekijken. Maar dan moeten we er wel in afdalen. 

 Daarom zullen we eerst in een helikopter boven de tekst gaan vliegen, 

zodat we overzicht krijgen en dan een paar keer afdalen naar de diepte. We 

zullen op een paar plekken landen, om die gedeelten van dichtbij te bekijken. 

Daarom gaan we vanmorgen eerst een helikoptervlucht maken. Stap je mee 

in? In de helikopter? Dan stijgen we op. 

 Kijk, daar beneden staat Micha op het plein voor de tempel. Ondanks 

het lawaai van de wieken van de helikopter kunnen we toch horen wat hij zegt: 

'Sion zal als een akker worden omgeploegd. Jeruzalem zal een ruïne worden, 

de tempelberg overwoekerd met onkruid'. Zo eindigde hoofdstuk 3. Dát kunnen 

de tegenstanders niet geloven. Zij hebben zoiets van: 'Jeruzalem gaat nooit 

verloren.' Maar ze weten intussen wel dat als je iets tegen Micha in wilt 

brengen, je beslagen ten ijs moet komen. 

 Daarom zoeken ze hun heil bij de profeet Jesaja. Hij had groot gezag, 

ook bij Micha overigens. Ze halen de woorden van Jesaja 2 aan, die zo’n 

twintig jaar eerder in Jeruzalem zijn uitgesproken. Het is de tekst dat de tempel 

zal vaststaan en dat alle volken daar zullen samenstromen. Dat was de 

profetie, dat het God uiteindelijk gaat om alle volken van de wereld die heil 

zullen vinden bij Israël. Het heil is uit de joden. Op wat voor manier? Dat weten 

we niet, maar vast staat het. God zal de volken onderwijzen en dan zal de 

vrede in de wereld aanbreken. De zwaarden zullen worden omgesmeed tot 

ploegijzers. Die tekst pakken ze erbij en houden ze Micha voor. 'Zo Micha, wat 

heb je daarop te zeggen?' 

 Het wordt tijd voor onze eerste landing, om dit citaat uit Jesaja 2, dat 

de tegenstanders nu inbrengen van dichterbij te bekijken. Want ze dóen iets 

met die tekst. Ze voegen iets toe en ze veranderen er iets aan. Vers 4 voegen 

ze toe: 'Iedereen zal zitten onder zijn wijnrank en zijn vijgenboom.' Dat hadden 

ze ook wel eerder gehoord, dat was ook wel profetie van andere profeten. 

Maar we zien dat dat bij Jesaja – als hij profeteert over de volken – hier 

ontbreekt. Nu lijkt dat een onschuldige toevoeging, maar dat is het niet. 

 Natuurlijk is die profetie over het zitten onder de vijgenboom en de 

wijnrank een prachtige profetie. Het is een profetie over het volk Israël dat zal 
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terugkeren uit de ballingschap en daar dan zal zitten. Maar dit slaat in alle 

profetieën altijd en alleen op het volk Israël; nooit op de andere volken. En dat 

weten de tegenstanders heel goed. Ze voegen dit dus bewust toe om de 

heilsprofetie van Jesaja over de volken zo om te buigen dat die alleen gericht is 

op hun eigen volk. 

 Dat blijkt nog duidelijker uit het vervolg (v. 5). Ze hebben eigenlijk 

helemaal geen boodschap aan het heil van de andere volken. Ze zijn erg 

gericht op zichzelf, heel particularistisch en nationalistisch. Denk ook maar aan 

de profeet Jona, die van dat denken bekeerd moest worden. Jona moest naar 

Ninevé om daar het heil te verkondigen aan de heidense volken, maar dat 

wilde hij niet. Hij wilde het heil voor zichzelf en voor het volk Israël houden en 

hij vlucht. Het boek Jona is een kritiek op dit particularisme en houdt Israël 

voor: 'Houdt het heil niet alleen voor jezelf. Het heil van de God van Israël is er 

voor de hele wereld.' 

 Net als Jona hebben ook de tegenstanders van Micha geen boodschap 

aan het heil van de andere volken. De wereldvrede waarover Jesaja profeteert 

– het omsmeden van zwaarden in ploegijzers – passen ze alleen op zichzelf 

toe: het vredig zitten onder hun bomen. Luister maar naar wat ze zeggen: 'Laat 

andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de 

HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.' Sjalom alleen voor eigen volk. 

 Ziet u wat hier gebeurt? Ze draaien de woorden van Jesaja helemaal 

naar zichzelf toe. Het heil is voor óns, en voor óns land. Want de volken, dat 

zijn heidenen. En dat het Noordrijk is gevallen, ja, dat hebben ze aan zichzelf 

te danken. Maar Jeruzalem zal nooit vergaan, maar rotsvast blijven staan. 

'Jeruzalem gaat nooit verloren, knoop het in je oren.' 'Jesaja zei dat ook al, 

Micha.' 

 Nou, dat zei Jesaja dus niet. Jesaja 2 gaat over het laatste der dagen. 

Jesaja 2 gaat over het heil voor alle volken. En Jesaja 2 zegt tot slot in vers 5: 

'Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten we wij leven in het licht van de 

HEER.' Dat is geen statement, zo van: wij zijn al zo ver. Dat is een oproep: laten 

wij leven in het licht van de HEER. Een oproep om te leven zoals God het heeft 

bedoeld, zodat wij, Israël, de volken tot jaloersheid kunnen brengen en dat ook 

zij God gaan dienen. Dat was de bedoeling en de roeping van het volk Israël. 

 Maar de tegenstanders maken van de oproep van Jesaja – om te gaan 

wandelen in het licht – een zelfverzekerde uitspraak, dat zij het al wel goed 

doen. Wat die andere volken doen, moeten ze zelf weten. Wij vertrouwen op 

de naam van de HEER onze God, voor eeuwig en altijd. En dan gaan ze nog 

een stapje verder. 'Ook het tienstammenrijk, wat nu in ballingschap is, zal 

terugkeren. God zegt het zelf: 'Ik zal de verstrooiden bijeenbrengen.' Zo 

voegen ze nog een los citaat bij de profetie van Jesaja. Zo laten ze die profetie 



31 
 

van Jesaja buikspreken. Ze pakken alleen de mooie gedeelten uit de Bijbel, 

want Jesaja heeft ook nog wel iets anders gezegd. Maar dat willen ze liever 

vergeten! 

 O ja, die profetische woorden die ze citeren uit alle grote schriftprofeten 

zijn op zich allemaal waar. Maar de hofprofeten rukken deze teksten uit hun 

verband, voegen iets toe en zetten die zo naar hun hand. 'Nee hoor, Jeruzalem 

zal niet vallen.' Jeruzalem zal zelfs weer de hoofdstad worden van ook het 

teruggekeerde tienstammenrijk. 'Vesting van Sion, je zult je vroegere 

heerschappij herkrijgen.' 'Waarom schreeuw je dan nu?' Zo voegen ze nog toe 

in vers 9. 'Heb je dan geen koning meer, of is je raadgever verdwenen, dat je 

ineenkrimpt van pijn, als in barensnood?' 

 Dat is natuurlijk geen echte vraag. Dat is een retorische vraag. Wat ze 

hiermee willen zeggen is: 'Natuurlijk is er wel een koning, èn een raadgever. En 

ze bedoelen dat nog heel vroom ook. We hebben niet alleen een aardse 

koning, maar ook een hemelse koning. 'De HEER is toch in ons midden?' Wat 

zou ons kunnen overkomen! Met deze geruststellende conclusie proberen ze 

de woorden van Micha, dat Jeruzalem en de tempel zal worden vernietigd, te 

niet te doen. 

 Maar juist daar haakt Micha op in. Op dat woord 'barensnood', beeld 

van benauwdheid, van zuchten en schreeuwen, van ineenkrimpen van pijn. Dat 

beeld dat zo goed past bij Jeruzalem, omdat Jeruzalem – vrouwe Sion – als 

een jonge, huwbare vrouw wordt voorgesteld. Zo'n vrouw kan inderdaad in 

barensnood verkeren. Hij haakt daarbij aan en hij zegt: 'Dat moeten jullie nou 

juist wel doen: ineenkrimpen. 'Krimp maar ineen, schreeuw het maar uit, 

vrouwe Sion. Je zult juist wel de stad moeten verlaten en gaan leven op het 

veld, dat omgeploegd is. Je zult naar Babel gaan, in ballingschap.' Ik heb het 

allemaal gezien, in een visioen. 

 Maar daar laat Micha het niet bij. Micha is niet alleen maar een somber 

iemand die met negatieve dingen komt. Dan moet je echter wel de moeite 

nemen om heel het boek Micha door te exerceren. Ook Micha verkondigt 

uiteindelijk heil voor Juda en Jeruzalem. En het is mooi dat we een helikopter 

hebben. Want straks stijgen we weer op en dan kunnen we weer eens even 

verder kijken over de horizon. Maar nu zitten we hier. Micha wil laten merken 

dat het heil komt, maar wel door het oordeel heen, vergis je niet! Want al het 

onrecht, al die slachtoffers die ze maken, waar we vorige keren over hebben 

gesproken, die arme sloebers, die weduwen en wezen, die arme kinderen, al 

dat onrecht moet worden rechtgezet. 

 God kan niet net doen of er niets aan de hand is. Vandaar die 

ballingschap. Vandaar dat ook de eerste mensen het paradijs uit moesten. Die 

ballingschap is de straf op het onrecht tegen die arme sloebers, die verdrukten 
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en ontheemde boeren; de straf omdat heel Israël en ook Juda niet het 

voorbeeld was voor de volken. Datgene wat God ervan verwachtte. En doordat 

God de bekering van die valse profeten en die leidslieden in Jeruzalem niet 

meer verwacht, ook al heeft Hij het vaak geprobeerd, zoals Jezus ook zei: 'Hoe 

vaak heb Ik jullie niet bij elkaar proberen te verzamelen als een hen haar 

kuikens?' Omdat Hij het nu niet meer verwacht, komt er een oordeel, een 

oordeel over het volk heen, en een oordeel over de wereld heen. Want het 

kwaad mag niet worden goedgepraat. De oordeelsprediking van God is dus 

niet om voor eeuwig te vernietigen – God is de Satan niet – maar om voor 

eeuwig te behouden: 'Je zult naar Babel gaan, maar van daaruit zul je worden 

bevrijd. Uit de handen van je vijanden zul je worden vrijgekocht door de HEER'. 

 Laten we weer in de helikopter stappen. We stijgen weer op uit deze 

tekst van Micha. We kijken even verder. We overzien de grote schriftprofeten: 

Hé, daar is Jesaja 35: 'De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden 

eindeloos. De wildernis zal jubelen, als een lelie welig bloeien.' En vanuit de 

ballingschap, vanuit de gevangenschap zal er een weg gebaand worden door 

de woestijn. Een heilige weg, een hoge weg, dé Weg door God aangelegd. En 

op die hoge weg zullen gaan: de vrijgekochten des HEREN. Prachtig zoals 

Jesaja dat profeteert. 

 En dan stijgen we nog iets verder op met onze helikopter. We zien 

Micha 5 vers 1: 'Bethlehem, Efrata, waar een jonge vrouw zwanger zal 

worden'. Daar gaan we de volgende keer landen en van dichterbij bekijken. 

Nog verder stijgen we op. Onze blik wordt nog ruimer. We zien over de horizon 

van het Oude Testament heen Mathëus schrijven. Als de wijzen uit het Oosten 

in Jeruzalem komen en vragen: 'Waar is de koning, de Messias geboren?' O ja, 

de hofprofeten weten het wel. Ze hoeven niet lang na te denken. Ze hoeven 

het niet eens op te zoeken: 'In Bethlehem, in Judea', zo zeggen ze. 'Want zo 

staat geschreven bij de profeet: 'En jij Bethlehem, in het land van Juda, uit jou 

komt een leider voort, die mijn volk zal hoeden.' En deze grote Profeet, die 

daar voorspelt wordt, heeft opnieuw de verwoesting van Jeruzalem voorzegd. 

Dat lezen we in Mattëus 23(:37-39). 

 Nog hoger stijgen we op. En bezien het eind van het evangelie. Deze 

Leider gaat in ballingschap. Deze Koning-herder wordt gevangengenomen. Zijn 

tempel, zijn lichaam wordt afgebroken. En dat terwijl Hij juist wel tot voorbeeld 

was voor alle volken. Hij was wel zoals God het bedoelde. Hij ondergaat het 

oordeel over alle onrecht van alle volken en alle mensen, al het onrecht door 

ons gedaan. Hij wordt gestraft, opdat wij kunnen worden vrijgekocht. Wat een 

geweldig perspectief! 

 Dat moet je natuurlijk altijd doen als je in een bijbeltekst bezig bent: 

altijd weer even het overzicht, de helikopterview nemen. Want het gaat ergens 
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over, ook als God zulke onheilsdingen zegt, is dat met een bedoeling van heil. 

Het staat altijd in een groter perspectief. Hij gaf uiteindelijk Zijn leven als 

losprijs voor velen. Door dat oordeel moet de wereld gaan. Maar in plaats van 

ons draagt Hij dit oordeel. Door Zijn dood, ons leven. Maar ook: door ons leven 

Zijn dood. 

 Het gaat dus door de crisis, door het oordeel, door het nulpunt heen. 

Gevangenen, ballingen, zijn we allemaal. Gevangenen van de zonden, maar 

we zijn vrijgekocht, door Zijn ballingschap. En dan mogen wij gaan op de weg 

die God door de woestijn heeft gebaand. Door de woestijn naar het nieuwe 

Jeruzalem. De weg van God, de heilige weg, dé Weg, de Waarheid en het 

Leven. Jezus Christus is die weg. Christenen worden in de Bijbel 'mensen van 

de Weg' genoemd (Hand. 9:2). En die eerste christenen waren zowel joden als 

heidenen. De boodschap van Micha is: God realiseert het heil door het oordeel 

heen. Even voor de fijnproevers: 'de weg naar het Licht, de via lucis, gaat via 

het Kruis, de via cruces'. Rond het kruis van Christus schijnt het meeste licht. 

 Dat het door het oordeel heen moet, is voor Micha's tegenstanders een 

heel vreemde gedachte. We gaan daarom nog een keer landen met onze 

helikopter. Nu in vers 11. Ze geven Micha gelijk. De volken rondom zullen naar 

Jeruzalem komen. En Jeruzalem zal belegerd worden. Die dreiging zien zij ook 

wel. Allerlei legers die zich rondom Juda samentrekken, zowel uit Babylonië 

alsook uit Egypte. Als je de politieke situatie bekijkt, heeft iedereen dat gezien, 

die dreiging. Hoor maar wat de tegenstanders zeggen: 'Nu lopen inderdaad 

vele volken tegen je te hoop.' En die andere volken zullen zeggen: 'Laat Sion 

maar worden ontwijd. We zullen er van genieten!' Dat is waar, zeggen ze, de 

volken zullen er zeker van genieten als Jeruzalem wordt ingenomen. 'Maar', 

zeggen ze dan in vers 12 'dat zal niet gebeuren.' Ook al denkt Micha van wel. 

Nee hoor, de volken komen wel, 'maar ze weten niet wat de HEER met ze 

voorheeft.' Hij laat ze expres komen, en dan zal vrouwe Sion, dat is Jeruzalem, 

haar inwoners en de legers van de koning, die vijanden vertrappen als graan 

op een dorsvloer. 

 Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Zoals een dorsende koe op 

een dorsvloer. En 'Ik', zo voeren ze God hier sprekend in, 'Ik geef je een horen 

van ijzer en hoeven van brons.' Nu snappen we dat beeld. De hofprofeten 

zeggen: 'Ja, die volken zullen komen. Maar God heeft er een plan mee. Want 

Jeruzalem zal ze dan vertrappen. Zoals een koe op het koren loopt, met 

horens van ijzer en hoeven van brons, zo zullen wij die volken vertrappen. 

Want er kan ons niets gebeuren. Jeruzalem gaat nooit verloren, knoop het in je 

oren.' 

 Ten slotte neemt Micha het woord (v. 14): 'Als jullie het je zo 

voorstellen, pas dan maar op, krijgszuchtige vrouw. Kerf je lichaam maar vast 
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open. Want onze muren zullen worden belegerd. En hij die Israël leiden moet, 

de koning, wordt met een staf in het gezicht geslagen.' Dat is veelbetekenend 

gezegd. Er staat eigenlijk: 'met een stok op de kaak, op de mond slaan.' Hij die 

het voor het zeggen heeft, wordt op de mond geslagen, zodat hij niks meer kán 

zeggen. Met andere woorden: hij wordt de mond gesnoerd. 

 Dit alles zou je niet zien als je niet de tijd en de moeite neemt om even 

in deze tekst te landen. Je kunt er zo makkelijk overheen lezen. Daarom zijn 

we er even in geland om te kijken wat er aan de hand is. Maar we stijgen snel 

op en overzien nog even wat er vanmorgen is gebeurd: Die valse profeten 

lijken heel bijbels te spreken met hun citaten van de grote Jesaja. Daarmee 

proberen ze het ongelijk van Micha's prediking aan te tonen. 

 Ook in onze tijd zie je het gebeuren, dat mensen met te snel geciteerde 

bijbelteksten zich de eigenlijke waarheid van het lijf houden. Maar we hebben 

gezien, door twee keer af te dalen in de tekst en door het citaat van Jesaja 

goed te bekijken, dat het wel lijkt alsof ze hetzelfde zeggen, maar dat hetzelfde 

zeggen nog niet betekent: hetzelfde bedoelen. 

 Het is een truc die ook de duivel steeds uithaalt. Die lijkt ook zo bijbels. 

In Genesis 3 begint het al. Daar citeert de duivel Gods woorden met een heel 

klein, maar cruciaal verschil: 'God heeft zeker wel gezegd: jullie zullen niet 

eten, van geen enkele boom.' Maar dat had God niet gezegd! En als Jezus in 

de woestijn wordt verzocht door de duivel, zegt deze: 'Als U Gods zoon bent, 

spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij 

opdracht geven om U op hun handen te dragen.' Dan antwoordt Jezus: 'Er 

staat ook geschreven: stel de Heer uw God niet op de proef.' 

 We stijgen nog verder omhoog. Ja, het boek Micha doet ons opstijgen 

boven ons zelf uit en brengt ons dichterbij God. De boodschap van Micha is 

eigenlijk: 'Neem God ernstig. Dat geeft grote vreugde.' Daarmee zijn we 

opgestegen tot grote hoogte. En zo kunnen we de boodschap van vanmorgen 

samenvatten in één zin: Neem God ernstig. Want wanneer een mens God wat 

meer, en zichzelf wat minder ernstig gaat nemen, dan komt die vanzelf in de 

vreugde te staan. 
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Micha 5 (zondag 11 september 2016, 9.30 uur, doopdienst) 
 

 
'De profeet Micha bij de stadspoort van Samaria', Jacob Pynas - 17

e
 eeuw 

 

 

Je zou het niet zeggen, maar Micha heeft alles te maken met de doop. En dan 

vooral met die tweede doopvraag. Daarin wordt de kern van de doop én van 

het evangelie verwoord. Namelijk dat ons leven van nature op de dood uitloopt, 

maar dat we in Jezus Christus van dat doodse bestaan worden gered en 

mogen leven met God. 

 Pater van Kilsdonk was een mooi figuur. Hij heeft over onze situatie 

eens gezegd: 'De toestand is hopeloos, maar niet ernstig.' Prachtig hè?! Het 

gezegde is natuurlijk andersom: 'De toestand is ernstig, maar niet hopeloos.'  

'Oh ja, wij zijn mensen die fouten maken en ons geloof vertoont gebreken, 

maar als we ons best doen redden we het wel, dan kan God ook nog tevreden 

over ons zijn. Hij is met ons.' 

 Dat zeggen nu ook precies de tegenstanders van Micha, die 

hofprofeten in Jeruzalem. Dat hebben we de vorige keer al gezien: Micha is in 

deze hoofdstukken in discussie met zijn tegenstanders. Volgens een aantal 

geleerden kunnen we deze teksten zo het beste verstaan. Micha, de 

boerenprofeet uit dat gehucht Moreset, houdt de hoge heren en de hofprofeten 

van Jeruzalem voor: 'Niet alleen Samaria maar ook Jeruzalem en heel Juda zal 
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vallen en in ballingschap gaan. Jazeker, God blijft trouw aan zijn beloften, maar 

het zal door het nulpunt heengaan. Het oordeel van God over onze zonden 

komt over ons. Dat visioen had Micha gekregen (1:1). 

 'Welnee', zeiden de tegenstanders, 'Jeruzalem gaat nooit verloren. 

God is toch met ons! Wanneer Assyrië ons land binnenvalt (v.4), zullen wij 

zeven herders doen opstaan, zeven leiderskoningen. Ja, acht vorsten uit de 

mensen.' We halen ze ook nog van buiten. We maken een alliantie, met 

Egypte bijvoorbeeld. En met het zwaard zullen wij Assyrië kaalslaan. 'Juda is 

toch een leeuw (v.7)? Als een machtige leeuw, die vertrapt en verscheurt, zal 

hij optreden en er is niemand die hem tegenhoudt. O ja, er is wel dreiging. De 

toestand is wel ernstig, maar niet hopeloos. Wij kunnen de vijand wel aan. 

 Zo denken wij eigenlijk ook vaak, wij kunnen de vijand wel aan. Met 

een beetje hulp van God, niet te veel. Je hoeft niet elke week naar de kerk. We 

redden het best. We redden het wel om te strijden tegen de zonde, tegen het 

kwaad, tegen de verleidingen van de duivel. We zijn toch mensen van goede 

wil? Mensen worden toch goed geboren? Die kinderen, die net gedoopt zijn, 

hebben toch nog geen zonden gedaan? 'Dominee, waarom laat u die ouders 

toch die tweede doopvraag beantwoorden?' Die vraag: 'Gelooft u dat onze 

kinderen net als wij zondaren zijn?' Dat geloof je toch zelf niet. Die onschuldige 

baby'tjes, zondaren? 

 Beste mensen, dat geloof ik niet alleen, dat weet ik zeker. De leer van 

de erfzonde, de oorsprongszonde, die leer is het enige deel van de geloofsleer, 

dat je zo kunt bewijzen. Kijk maar om je heen. De wereld is toch overal van de 

zonde doorgetrokken? Er is toch geen mens die niet verkeerde dingen doet en 

denkt. En wat onze kinderen betreft; je kunt er toch op wachten dat ze 

verkeerde dingen gaan doen. Het lijkt ook wel of dat aantrekkelijker is. 

Verkeerde dingen doen is spannender dan het doen van het goede. Daarom is 

het doen van het verkeerde ook zo gemakkelijk en het doen van het goede zo 

moeilijk. Dat was bij Adam en Eva ook al zo. Het aantrekkelijke, het 

verleidelijke, het bekoorlijke van het kwaad doen. We merken toch dat die 

neiging in ons allemaal zit. En waarom zou dat dan niet in onze kinderen zitten. 

Er is toch nog nooit één kind geboren, dat niet is gaan zondigen? 

 Wacht even: ja, één. Er is één Kind in de wereld geboren, dat niet is 

gaan zondigen: Jezus Christus. En van dat Kind moeten we het dan ook 

allemaal hebben. Dat staat ook in die tweede doopvraag. Dat is het tweede 

gedeelte van die doopvraag. Na de ellende wordt het evangelie gepreekt. Onze 

toestand is van nature hopeloos, ten dode opgeschreven. Maar toch is onze 

toestand niet ernstig. Want de doop zegt niet alleen dat we van nature 

zondaren zijn, maar ook dat we mogen geloven dat wij in Christus Jezus in 

genade aangenomen zijn. Wat is dat geweldig! 
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 Onze doop is er het teken van, dat onze oude mens, die mens zoals 

wij van nature zijn, met Christus is gestorven. Maar ook dat wij als nieuwe 

mensen met Christus mogen opstaan tot nieuw leven. Niet pas straks, maar 

ook nu al. God wacht er niet eerst op wat je kinderen allemaal uitvreten, om 

dan te kijken of ze genoeg berouw tonen, zodat Hij ze kan vergeven. Nee, al 

aan het begin van zijn of haar leven zegt Hij tegen je kind: 'Ik neem je in 

genade aan, wat je ook gaat doen.' Wat een geweldig evangelie. 

 Zie je het? Het heilsplan van God in een handvol water! Jezus draagt 

het oordeel van God over de zonde. En God zou zichzelf en ons niet serieus 

nemen als Hij zegt: 'Ik zie het door de vingers, laat maar. Rommel maar wat 

aan, het maakt niet uit.' Nee, Hij heeft een veel groter doel met Zijn schepping 

en met ons. Een wereld vol liefde. En daarom moet Hij al het verkeerde 

afwijzen. Het oordeel komt over de wereld. Maar dat laat Hij niet over ons en 

onze kinderen komen, maar over Zijn kind. Die gaat in ballingschap. En Hij 

verlost ons uit onze ballingschap, uit onze gebondenheid aan die neiging om 

telkens weer verkeerd te doen. En ook al blijven we dat ons leven doen, we 

mogen weten: God laat ons niet los. 

 Van dat komen van dat Kind, het enige Kind in de wereld dat nooit 

zonde is gaan doen, profeteert Micha hier al in Micha 5. O ja, het gaat door het 

oordeel heen. Dat moeten jullie weten, dat heb ik gezien. Maar de verlossing 

komt! 'En', zegt de boerenprofeet Micha namens God, 'die verlosser komt uit 

onverwachte hoek, hoge heren van Jeruzalem.' 'Uit jou, Bethlehem in Efrata, 

uit jou komt iemand voort die voor Mij, en namens Mij, over Israël zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, tijden van voor de schepping.' Ook 

Joodse theologen leggen deze woorden zo uit dat het hier gaat over de 

Messias van voor de schepping. 

 In Bethlehem wordt een vrouw zwanger die haar kind baart. Tot die tijd 

zijn de broeders, is het volk Israël, aan zijn lot overgelaten. Maar dan komt er 

een redder. Eerst voor Israël: 'God heeft naar Zijn volk omgezien', zingt 

Zacharias, de vader van Johannes de doper in zijn lofzang. Wie er nog over 

zijn van de Israëlieten, zegt Micha, zullen terugkeren en Hij zal hen als een 

herder weiden. En zien we dat niet gebeuren, dat in Israël steeds meer 

Messiasbelijdende joden komen? Zoals eens de herderkoning David, ook in 

Bethlehem geboren, het volk leidde. Zo zal dat weer gebeuren. 

 Hij zal heersen tot aan de einden van de aarde. Overal ter wereld zal 

de Messias van Israël Zijn voelbare invloed uitoefenen. En in de doop voelen 

wij die invloed tot op de huid. Door de doop komen wij, ten dode opgeschreven 

mensen, onder de invloed van zijn heilbrengende werking. Doordat Hij het 

oordeel van God over deze zondige wereld draagt en wegneemt, worden wij 

verlost. 
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 Maar zeg niet, dat deze wereld niet door de diepten heen moet, door 

de diepte van de doop. Wie dat zegt, die sluit zijn ogen en is niet realistisch. 

Die maakt van het evangelie alleen maar een mooi verhaal; die legt over de 

wereld een waas en is tevreden met een leven in een roes, maar niet met een 

leven in waarheid. Dan wordt religie alleen maar een aai over de bol. Nee zegt 

Micha, het gaat wel door de diepte heen. Van onszelf moeten we het niet 

verwachten, al laat je zeven herders opstaan en kiezen we acht vorsten uit de 

mensen. De echte gelovige weet: ik kan mijzelf niet verlossen. Maar ik weet 

wel dit: mijn verlosser leeft. Mijn herder, mijn koning, niet in Jeruzalem maar in 

Bethlehem geboren, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. 

 Tot Juda's duizenden staat er eigenlijk. Dorpen die meetelden hadden 

duizend of meer inwoners. Bethlehem is daar te klein voor, te min. Het is een 

gehucht van niks, een gat. Het telde niet mee. Maar juist daaruit komt de 

Messias, de Herderkoning voort. 

 De profeten aan het hof van koning Herodus weten dat precies. Als de 

wijzen uit het oosten komen en vragen: 'Waar is de koning der joden geboren?' 

Ze hoeven het niet eens op te zoeken. Ze weten 't uit hun hoofd: 'In Bethlehem. 

Want zo staat geschreven bij de profeet: "En jij Bethlehem, in het land van 

Juda, bent zeker niet de minste onder...' Ze citeren Micha 5:1. Maar hoor je 

dat? Het verschil. In Micha 5: 'Bethlehem, te klein... . En in Matteüs 2: 

'Bethlehem, je bent zeker niet de minste...'. Mooi is dat, dat Mattëus dat zo 

verandert als hij dit opschrijft. 'Bethlehem, je bent wel klein, maar zeker niet te 

min.' Want waar vallen de grote beslissingen in deze wereld? In Washington, 

Moskou? Londen, Brussel? Peking, Rome? In Babel? Nee, de allergrootste 

beslissing voor deze wereld is gevallen in Bethlehem, dat gat, dat gehucht van 

niks, te klein. 

 En door de doop mogen jullie kinderen deel hebben aan die grootste 

beslissing, die beslissing over leven of dood, die daar in Bethlehem is 

genomen. Daar gaat God voor ons de diepte in. En dat is niet gering. 

 Als je naar deze wereld kijkt denk je misschien: De situatie is hopeloos. 

En als je naar jezelf kijkt denk je dat misschien ook wel. Maar kijk dan naar je 

doop! O ja, de situatie is wel hopeloos als ik naar mezelf kijk, maar niet ernstig 

als ik naar God leer kijken. Want de grootste beslissing is niet gevallen in het 

Kremlin maar in de kribbe, niet in Stockholm maar in een stal, niet in Beijing 

maar in Bethlehem! Hij is onze redder, Hij is onze herder. Laat Hem dan ook 

geboren worden in je hart, door Zijn geest. Want al was Jezus duizend keer in 

Bethlehem geboren en niet één keer in je hart, dan had je er nog niets aan. 

Maar als Hij geboren wordt in je hart, dan, zo zegt Micha verder, 'zul je veilig 

wonen. En brengt Hij vrede.' 
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Micha 6 (zondag 2 oktober 2016, 9.30 uur, Israëlzondag) 
 

 
'Profeet Micha', Moderne icoon  

 

 

Vanavond na zonsondergang begint voor de joden het nieuwe jaar: Rosj 

Hasjana, een nieuw begin. Het jaar 5777 begint dan. Zoveel jaar vanaf de 

schepping. Dan blazen ze op de sjofar: de ramshoorn, kleintjes en grote. Het is 

een oproep om in het nieuwe jaar het beter te gaan doen. Een beetje zoals wij 

onze goede voornemens hebben. Maar het is meer dan goede voornemens. 

Het is ook een oproep tot bekering. Een oproep je weer te binnen te brengen 

de gerechtigheid van de HEER; je te binnen te brengen waarvoor we ook al 

weer als volk van God zijn geroepen. 

 Die sjofar klinkt niet mooi. Maar dat hoeft ook niet. Het lijkt wel een 

soort sirene. Het moet ook een beetje klinken als een alarm. Denk maar aan 

Gideon, die met fakkels zwaaide en met kruiken sloeg, en ook op de sjofar 

blies. Alarm voor de vijanden die het recht van Israël schonden. Maar de sjofar 

is ook een alarm voor Israël, die de ongerechtigheid van God vergeet. Daar 
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gaat het ook over in Micha, dat ze de gerechtigheid niet vergeten. We kijken 

naar die eerste profetie, die eerste preek uit Micha 6. 

 Dat begint zo: 'Hoor toch wat de HEER zegt!' De discussie van Micha 

met zijn tegenstanders – waarover we lazen in hoofdstuk 2 tot en met 5 – is 

verstomd. In de laatste twee hoofdstukken is alleen Micha aan het woord, is 

alleen God aan het woord. 'Luister toch naar wat de HEER zegt.' Ga je mee 

naar het plein in Jeruzalem waar Micha staat? Ga je mee luisteren naar wat 

Micha zegt? Ga je mee luisteren naar wat de HEER zegt? Ook tegen ons, door 

het Oude Testament? 

 'Sta op', zegt de HEER. Tegen wie zegt God dit? Dat lees je wel vaker 

in de Bijbel. Dat zegt God tegen de profeet. Het is een goddelijke opdracht aan 

de profeet om op te staan. Een profeet moet stáán voor wat God zegt. Daarom 

zeggen we ook: 'Die dominee staat acht jaar in deze gemeente.' Je moet ook 

staan voor wat God zegt. 'Sta op.' Micha moet opstaan en prediken wat de 

HEER tegen hem gezegd heeft. 'Sta op om te prediken tegen de bergen en de 

heuvels.' 

 Dat is een aanduiding voor heel Israël. De bergen en de heuvels, land 

waar Israël uit bestaat. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Ezechiël 6:1-3. Maar 

het gaat verder. Hij moet nog meer preken. Overal moet het gehoord worden: 

'Luister bergen én vaste fundamenten van de aarde'. Het gaat dus van hoog 

naar diep. Het woord van God moet doordringen tot de hoogste berg en het 

diepste punt in de aarde. 

 Maar in 'de hoogste bergen' horen de Israëlieten nog wat. Met die 

hoogste bergen – dat wisten ze ook wel – daar zijn ook 'de hoogten' mee 

bedoeld. De heidense offerhoogten; altaren op hoge plekken waar de 

Kanaänieten offerden aan Ba'al en ander afgoden. Zelfs de Israëlieten waren 

dat gaan doen. En bij Achab en Izebel komt dat tot een hoogtepunt. Tegen die 

hoogten moet verkondigd worden. 

 Hebben wij ook niet onze 'hoogten'? Ik denk het wel. Vroeger was de 

skyline van een stad en een dorp een rij huizen, met daar bovenuit de kerk met 

de toren. En de toren wees naar God. Nu valt de kerktoren in de skyline van 

een stad in het niet tussen hoge kantoor- en bankgebouwen. In New York, in 

Manhattan, zie je nog wel zo’n grote achttiende-eeuwse kathedraal staan die 

daar toen gebouwd is. Maar het is een minigebouwtje geworden tussen die 

grote moderne wolkenkrabbers. 

 En niet alleen in New York, maar ook in Amsterdam op de Zuidas, in 

Utrecht en zelfs Zwolle zijn van die nieuwe hoogten gekomen, waar geofferd 

wordt aan de afgod 'geld'. Waar geld niet meer gezien wordt als middel, 

betaalmiddel, maar als een doel. Er zijn financiële producten op de markt 

gebracht met alle slachtoffers van dien. We hebben de crisis meegemaakt. Je 
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zou denken dat we daarvan geleerd hebben. Maar als je dan dat boek van 

Joris Luyendijk over de bankencrisis leest: 'Dit kan niet waar zijn', dan zie je dat 

na de crisis het offeren gewoon weer doorgaat.  

 Maar niet alleen 'de hoogten' moeten het horen. Ook de diepten 

moeten weten dat de HEER een rechtszaak heeft met de aarde. Dat het gaat 

om een zaak van recht. Want onrecht tast de fundamenten van de wereld aan. 

En het lijkt wel of het de mensen niets kan schelen, dat de fundamenten van 

onze wereld worden aangetast. Nu heb je weer vloggers die de buurt onveilig 

maken en filmpjes daarvan op internet zetten. Of mensen die druk zijn met het 

maken van een filmpje van een ongeluk en dat op internet zetten in plaats van 

het slachtoffer te helpen. En verder weg, ach u weet het allemaal wel, ik hoef 

het niet te zeggen, Jezidimeisjes die voor een paar tientjes als slaven op de 

markt worden verkocht. Ja, God heeft een geding met deze wereld. Maar ook 

met Zijn volk. 

 We gaan weer terug naar Micha op het plein. Want vervolgens richt 

Micha zich speciaal tot Gods volk. Hij klaagt Israël aan: 'Mijn volk' zegt hij 

namens God, 'wat heb Ik je misdaan?' Nee, de toon is niet die van een rechter 

of een heerser, maar van een ouder, een Vader tot zijn kind. 'Mijn kind, wat 

heb ik je misdaan?' Want God heeft een nauwe band met zijn volk. In Jeremia 

31(:1 en 20) lezen we: 'Dit zegt de HEER. In de woestijn kreeg Ik Israël lief.' 'Is 

Efraïm' – Efraïm is een koosnaampje voor Israël – is Efraïm niet mijn geliefde 

zoon, is hij niet mijn oogappel?' Ook in Hosea (11:3) lezen we iets dergelijks: 

'Ik was het toch die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam.' 

  'Mijn kind, mijn volk, waarmee heb Ik je gekweld?' God reageert hier 

heel verdrietig en verbaasd. 'Wat heb Ik je misdaan, dat je me de rug toekeert? 

Zeg het mij! Antwoordt mij! Want ik ben me van geen kwaad bewust.' Nee, God 

kan zich alleen maar goeds bedenken. Dat doet Hij dan ook. Hij gaat het 

opnoemen, al het goeds. En Hij roept dat Israël ook weer in herinnering. En 

dan somt God de drie grote daden, die Hij aan Israël heeft gedaan, op: de 

uittocht, de doortocht en de intocht. De uittocht uit Egypte, de doortocht door 

de woestijn en de intocht in het beloofde land. 

 Daaraan zie je toch de ongebroken trouw van de HEER. Eerst de 

uittocht: 'Ik heb jullie weggeleid, bevrijd uit de slavernij van Egypte. Ik zond 

Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.' Opvallend dat ook Mirjam 

wordt genoemd als een die vóórgaat. Dus toch ook vrouwelijke vóórgangers in 

de Bijbel? 

 Dan het tweede: de doortocht. 'Ben je dan vergeten, mijn volk, wat 

Balak besloot?' Balak, de koning van Moab die het volk wilde laten vervloeken 

door Bileam? Hij had Bileam ingehuurd. 'En je weet toch nog wel wat Bileam 

hem antwoordde? Dat hij alleen kon zeggen wat Ik hem te binnen zou 
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brengen? En je weet toch dat dat zegenwoorden waren? Dat weten jullie toch 

nog wel?' (Num. 22-24; Neh. 13:2.) 

 'En ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?' 'Ja, wat 

was dat ook al weer?' zullen wij zeggen. Wij moeten dat opzoeken in Jozua 3 

en 4. Bij Israël was dat in het geheugen gegrift! Natuurlijk, tussen Sittim en 

Gilgal: de intocht in het beloofde land door de Jordaan! Sittim was de laatste 

pleisterplaats in de woestijn en Gilgal de eerste plaats in Israël. Ook de plaats 

waar God het verbond van trouw met Israël vernieuwde. Tussen Sittim en 

Gilgal was de intocht door de Jordaan. Het water vloeide weg. Men ging er met 

de ark van het verbond doorheen, en men richtte daar twaalf gedenkstenen op, 

weet je nog? Voor elke stam één, zodat ze het nooit zouden vergeten. Als je 

daar dan met je kind langsloopt en het vraagt: 'Pappa, wat zijn dat voor 

stenen?' Dan kon de vader vertellen van Gods grote daden, van Zijn grote 

trouw. 

 Hebben wij ook van die tekens? Natuurlijk, er zijn overal gedenkstenen 

opgericht voor van alles en nog wat. Maar hebben wij ook tekens van Gods 

trouw? Jazeker, en het heeft ook iets met water te maken en met zegen. Wat 

denk je van de doop? 'Pappa, ben ik ook gedoopt?' vraagt je kind als het een 

doopdienst ziet. 'Jazeker', en dan vertel je je kind over de grote trouw van God. 

'Dopen is knopen.' God zal altijd van je houden, wat er ook gebeurt. 'Knoop het 

in je oren, van achteren en van voren.' 

 Zo doet God dat hier ook met Zijn kind Israël. Alle drie de grote 

gebeurtenissen, uittocht, doortocht en intocht roept God in herinnering. En alle 

drie gingen gepaard met wonderdaden van de HEER: een droge schelfzee, een 

ongevraagde zegen en een doorwaadbare Jordaan. Net zoals bij de doop. Ook 

als door het water heen, word je gered. En met een hand op je hoofd wordt de 

zegen over je uitgesproken. 

 Dat komt binnen bij de hoorders van Micha. Daar op dat plein in 

Jeruzalem. Wat staat God in zijn volle recht, om ons te straffen met een 

ballingschap. Hij zo trouw en wij zo ontzettend ontrouw. Hoe kunnen we het 

weer goedmaken met God? 'Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee Hem 

hulde brengen? Waarmee moeten we die verheven God gunstig stemmen?' 

staat er in een andere vertaling. En dan halen ze alles uit de kast. Want ze 

denken dat God een voor-wat-hoort-wat-god is, dat ze Gods gunst moeten 

terugverdienen: 'Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, van 

stierkalveren, duizenden rammen, tienduizenden oliebeken? Moet ik mijn 

eerstgeborene geven?' 

 Je voelt wel aan: er zit een climax in de opsomming. Het volk is ten 

einde raad. Eenjarige stierkalveren, dat is een luxeoffer. Arme mensen konden 

zich dat niet veroorloven. Denk maar aan Jozef en Maria. Die konden slechts 
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twee duifjes geven, maar geen stierkalf. Een duur offer dus. Ze zoeken het 

eerst in kwaliteit. En dan in kwantiteit! Duizenden rammen, of nog gekker, 

tienduizenden stromende beken olie. Kostbare olijfolie of nardusolie. Dat bood 

je God aan, maar hooguit in grote vaten. Maar hier?! Zelfs sloten olie zijn nog 

niet genoeg. Ze denken zelfs aan stromende beken! 

 En als dat dan nog niet genoeg is om de door ons in Zijn liefde 

gekwetste God gunstig te stemmen – en zo komt de opklimming tot haar 

hoogtepunt – zullen we dan onze eerstgeborene offeren voor ons zondige 

leven? Want dat is tenslotte het hoogste offer: je eerstgeborene. 

 Het staat er niet, maar wat zal God Zijn hoofd geschud hebben. 'O, o, 

o, Israël. Jullie weten toch wel dat Ik die heidense praktijken, om je kind te 

offeren aan de goden, ten strengste heb verboden? Je kent toch het verhaal 

van Abraham, die juist niet zijn eerstgeborene moest offeren? Ik heb hem laten 

voelen dat dat niet goed is, en toen was daar die ram. Toen zei de engel toch: 

"God zal zichzelf wel voorzien in een offer".' 

 'Je weet toch wel wat de HEER van je wil?' zo gaat Micha verder met 

zijn preek (v.8). 'Jullie weten toch allang wat jullie te doen staat. Het antwoord 

op de vraag: "Wat kan ik de HEER aanbieden", is bij jullie toch allang bekend. 

Lees de Tora: Er is jou, mens, gezegd wat goed is.' Het is ook weer opvallend 

dat er staat 'mens', Adam in het Hebreeuws. Het is dus tegen ons allemaal 

gezegd. Het gaat weer de breedte in. Het doet daarom ook denken aan het 

begin van de Bijbel. Tegen de mens (adam) is inderdaad gezegd wat goed is: 

'van al die bomen mag je eten, behalve van die ene. Die brengt kwaad.' 

 Ten derde zit in het woordje 'mens' ook iets bemoedigends. 'Ik weet dat 

jullie "mensen" zijn zegt God.' God weet wat van zijn maaksel valt te 

verwachten (Ps. 103:14). God weet van de menselijke beperktheid. Hij vraagt 

niet te veel van ons. Daarom lazen we Deuteronomium 30(:11): 'De geboden 

die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten 

uw bereik.' Of zoals we het zongen: 'Het woord dat u ten leven riep, is niet te 

hoog, is niet te diep.' Je hoeft niet naar de hemel op te stijgen om het op te 

halen. Het is ook niet aan de overzijde van de oceaan. Het woord van liefde, 

vrede en recht is heel dichtbij. 

 En God zal zichzelf wel in een offer voorzien. Het offer van Gods 

eerstgeborene, het allerhoogste offer. En bij dat offer zal ook bloed vloeien. 

Maar zo vernieuwt God weer het verbond. Jezus zei het bij het avondmaal toen 

Hij de wijn gaf: 'Dit is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.' 

 Terug naar Micha. 'Jullie weten wel wat je moet doen', zegt hij. 'Vraag 

niet naar de bekende weg. Je weet wel wat de HEER wil: (1) niets anders dan 

recht te doen, (2) trouw te betrachten en (3) nederig de weg te gaan van je 
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God. Dat weet je wel. De vraag is ook niet of je het weet, o mens, maar of je 

het wilt.' 

 God vraagt dat niet als tegenprestatie, in plaats van een offer van 

stieren, olie of je eerstgeborene. Daarin zal Hij zelf voorzien: met die andere 

Adam, die tweede Adam, die ware mens. 'Zie dé mens'. Maar jullie doen recht, 

zijn trouw en gaan nederig de weg van je God als een dankbare erkenning 

voor wat God als heil je allemaal geschonken heeft. 

 Wij mogen dé Mens, die de opdracht van God volbracht heeft, 

navolgen. Jezus Christus: Hij deed het voor óns (als offer) en Hij deed het ons 

vóór (als voorbeeld). Dat geldt voor alle 'mensen', en hier in Micha in het 

bijzonder voor Israël. En dat geldt ook nog steeds vandaag voor Israël. 

 Vandaag,  op deze Israëlzondag,  denken we in het bijzonder aan 

Israël, leven we met Israël mee. In Micha 6 vers 8 wordt Israël – ook vandaag 

nog – opgeroepen tot niets anders dan: recht doen, trouw betrachten en 

nederig de weg gaan van hun God. Daarvoor is Israël geroepen. Daarvoor 

kregen ze ook het land. 

 Dat zeggen wij als christenen niet vanuit de hoogte, maar uit diepe 

verbondenheid. Wij hebben als kerk dezelfde roeping gekregen. Micha 6 vers 8 

is de meest bondige richtlijn voor het leven. Een wijze oma zei eens tegen haar 

kleinkind: 'Er is geen grotere kracht dan Micha 6 vers 8.' 

 Toen het volk bij Gilgal het beloofde land binnentrok, heeft God dat 

land aan Israël gegeven, om dáár recht te doen, trouw te betrachten en nederig 

de weg te gaan van hun God. Zo moesten ze een voorbeeld zijn voor de 

volken. Zoals God eens aan Abraham beloofde, dat zijn nageslacht een groot 

volk zou worden, dat voor alle andere volken tot zegen zou zijn. Door recht en 

trouw te betrachten. 

 Micha spreekt deze woorden uit vlak voor de ballingschap. God heeft 

het beloofde land dus ook weer afgepakt, omdat Israël het recht gruwelijk had 

geschonden. Dat hebben we steeds gehoord in deze hele Michaserie. Het 

beloofde land is dus geen in eigendom verkregen onroerend goed van Israël. 

Het is geschonken, als een plek waar het door God verkoren volk het recht 

zoekt en niets anders dan het recht. Om zo een voorbeeld te zijn, om zo tot 

zegen te zijn, voor de andere volken van de wereld. Dáárom geeft God hen dit 

land. Dat lezen we in Deuteronomium 16(:20): 'Zoek het recht en niets anders 

dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw 

God, u zal geven, in bezit nemen.' 

 Maar als Israël, na herhaalde waarschuwingen, dat in de wind slaat en 

het recht schendt, kan God het land ook weer afpakken. Dat is de les van de 

Babylonische ballingschap. En de les van de verstrooiing, de diaspora, van de 

joden over de wereld na het jaar zeventig. Of zoals we dat in Deuteronomium 
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30(:17-18) lazen: 'Als u God de rug toekeert en weigert te luisteren, zal uw 

verblijf in het land van korte duur zijn.' 

 Maar God is ook de trouwe. Hij bracht Israël terug in het beloofde land 

na de Babylonische ballingschap. Daar lezen we over in Zacharia, waar we op 

de bijbelkring mee bezig zijn. En God bracht het volk ook weer terug uit de 

diaspora, in 1948. Om daar als bruggenhoofd te zijn, met nog steeds dezelfde 

opdracht: Micha 6 vers 8. Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg van 

God te gaan, om zo tot een zegen te zijn. Dan mogen ze wonen in het land. 

Maar God kan het ook weer afpakken. 

 Nu heeft Israël het in dat beloofde land niet makkelijk. Maar haar 

opdracht blijft hetzelfde, samen met de kerk: recht betrachten. Aanstaande 

woensdag zullen we veel voorbeelden zien van verzoeningsprojecten in Israël. 

Hoe gepoogd wordt recht te doen en verzoening te bewerkstelligen, hoe 

getracht wordt vrede na te streven, hoe men volk van God kan zijn waar het 

voor geroepen is, om tot zegen te zijn voor de volken. Maar ook zien we helaas 

nog veel onrecht. Laten we bidden voor Israël, en voor de christenen daar, dat 

verzoening en recht mag zegevieren. 

 Straks begint bij de joden het nieuwe jaar. Ze geven elkaar geen 

oliebollen en appelflappen, maar een stukje appel gedoopt in de honing. 

Daarmee wensen ze elkaar een zoet nieuwjaar. Ze steken geen vuurwerk af, 

maar ze maken lawaai met de sjofar. Het geluid dat lijkt op een sirene, een 

alarm als herinnering aan Micha 6 vers 8. Je weet toch wel wat de HEER van je 

wil, ook in het nieuwe jaar. En dat geldt voor alle mensen, dat geldt ook voor 

ons. Niets anders dan recht doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan 

van je God. Elk nieuw jaar weer, elke nieuwe dag weer, met vallen en opstaan. 

Tot de rechtvaardige komt. Zo mogen wij in vreugde achter Hem aan, Zijn 

toekomst tegemoet. 
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Micha 7 (zondag 16 oktober 2016, 9.30 uur) 
 

 
'Micha', Michelangelo (Sixtijnse kapel) - 1512 

 

 

Vandaag het laatste hoofdstuk van Micha. Met dit laatste hoofdstuk komen we 

heel dicht bij wie God is. God is de onvergelijkbare, altijd weer verrassende 

God. Dat laat Micha zien. In zijn naam al, want Micha betekent 'Wie is een God 

als U?' Het lied waarmee het boek Micha eindigt (7:18-20), begint ook met die 

zin: 'Wie is een God als U?' En hierin, in zijn naam, balt de hele boodschap 

samen. Het is een van de mooiste hymnen in de Bijbel op Gods onvergelijke-

lijke trouw en vergeving. 'Wie is een God als U?' En het antwoord is: 'Niemand'. 

 We kijken eerst naar het hele hoofdstuk en zoomen dan in op vers 9. 

Dit hoofdstuk is een soort samenvatting. Alles komt weer even langs als Micha 

zijn profeet-zijn overziet. Als jonge profeet, uit dat boerengehucht Moreset, is 

hij begonnen met profeteren. Hij trok zich het onrecht aan en de corruptie van 

de hoge heren in Jeruzalem. Hij zocht naar nog een béétje goedheid en 

rechtvaardigheid. Maar... 

 'Wee mij.' 'Ongelukkige die ik ben.' Zo begint hoofdstuk 7. Ik voel me 

net als iemand die na de oogst nog even een wijngaard of boomgaard inloopt 

om te kijken of er nog wat eetbaars hangt. O ja, je moet niet te veel 

verwachtingen hebben, want de oogst is geweest. Maar toch... Meestal is er 

nog wel ergens een druif, een appel of een vijg blijven hangen. Zo was ik, 

Micha, op zoek naar iets goeds. Maar bij mijn speurtocht door het land, op 
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zoek naar nog enige rechtvaardigheid, is het resultaat teleurstellend. Nergens 

meer enige vrucht van rechtvaardigheid. Waar zijn de goede vruchten, die 

groeien aan de boom? Nergens in het land zijn mensen die nog 'te pruimen' 

zijn. Integendeel! De mensen kunnen elkaars bloed wel drinken. 'Tot kwaad 

doen staan de handen goed', zo vertaalt de NBG-vertaling van 1951 vers 3. 

 Rechters spreken zogenaamd 'recht' tegen betaling. Rechters zijn 

gewoon te koop. Ze zeggen dan precies wat jou het beste uitkomt. Zo is de 

situatie in Israël. Degene die nog het meeste goed doet is als een doornstruik. 

De oprechtste is als een stekelhaag. Overal vertakken zich dorens en distels in 

deze wijngaard van God. Overal dorens en distels van onrecht in het beloofde 

land. Overal in Gods mooie schepping zijn dat soort dorens en distels gaan 

groeien. We lezen het al in Genesis 3(:18). Daar waar de band met God wordt 

verbroken, wordt de bodem toebereid voor de dorens en distels van onrecht en 

kwaad. Dan voel je wel aan: een nieuwe tuinman is er nodig. Een nieuwe 

Adam, een nieuwe mens, die de hof van God weer gaat wieden, die rigoureus 

de dorens en distels gaat verwijderen. 

 En dat onkruid van het kwaad is overal vertakt. 'Zelfs de meest naaste 

kun je niet meer vertrouwen', zegt Micha. De muren hebben oren, kinderen 

maken hun ouders voor dwazen uit. In die situatie kan Micha alleen nog maar 

uitzien naar de HEER. Zo eindigt dan ook het eerste gedeelte in vers 7: 'Op God 

blijf ik hopen, op de God die mij redding zal brengen'. 

 Dat is niet makkelijk in een samenleving die zegt: 'Waar is die God van 

je dan?' Dat lijkt wel op deze tijd, dat kan ook tegen jou gezegd worden. Maar 

toch, ook al ben ik gevallen, ook al wordt het onrecht steeds meer, ook al wordt 

de kerk steeds kleiner, ook al maken mensen van buiten ons belachelijk, God 

zal Zijn volk bevrijden, zoals eens uit Egypte. 

 Dan zullen de volken beschaamd staan. "Horen en zien zal ze 

vergaan." Ze zullen stof likken als een slang. Ook dat doet natuurlijk weer 

denken aan Genesis 3. 'Vervloekt is de boze; op de grond jij; in het stof zul je 

happen. Je kunt hooguit nog in de hiel bijten, maar het Kind van de vrouw zal 

jouw kop vermorzelen. Dan zullen de volken die zeiden: 'Waar is je God? 

sidderend uit hun schuilplaatsen komen, vol ontzag voor de HEER onze God. 

Ze zullen U vrezen en met ons zingen: 'Wie is een God als U? Michajahu, 

Michajahu. 

 Dan zingt Micha het tot slot uit in een lied dat zijn naam draagt: 'Wie is 

een God gelijk aan U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? Onze 

zonden werpt U in de diepten van de zee. Daar zinken ze weg. En U komt er 

nooit meer op terug. U zet er zelfs een bordje bij: "verboden te vissen".' 

 Voor wie dit geldt? Voor Jacob, dat is Israël: 'U bewijst de kinderen van 

Israël Uw trouw.' En voor Abraham: 'Aan hem bewijst U Uw goedheid. En ook 
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voor de kinderen van Abraham geldt dit. Abraham die de vader van álle 

gelovigen wordt genoemd, dus ook de gelovigen uit de volken. 'Want', zegt de 

Bijbel, 'in hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden.' Zo sluit het 

boek van Micha af. 

 Ik zei het al, in dit laatste hoofdstuk komen we wel heel dicht bij wie 

God is. Niet alleen, doordat wat de naam Micha betekent, in een lied wordt 

uitgezongen, maar ook door hoe Micha zich opstelt. Dat kan een voorbeeld 

voor ons zijn. Om goed te zien wat Micha's houding is, zoomen we nu in op 

vers 9. Het geheim van wie de profeet ten diepste is, zit in dat tussenzinnetje: 

'ik weet, ik heb tegen Hem gezondigd'. Het zal wel raar bij u overkomen, maar 

hierin klinkt ook op wie God is. Laten we gaan kijken. 

 Daar staat Micha, zijn laatste profetie uit te spreken. Laten we 

proberen in zijn huid te kruipen. 'Ik heb gezondigd', zegt hij. Dat komt heel 

dichtbij. Dat is heel persoonlijk. Persoonlijker kan het eigenlijk niet. Wie zou er 

met die 'ik' bedoeld zijn? 'Nou, natuurlijk de profeet zelf', zult u zeggen. Maar is 

daar reden voor? Wat heeft die man dan op zijn geweten? Bekent hij een 

schuld, die hij niet langer kan verzwijgen? Het is nogal wat om dat zomaar 

openlijk te zeggen! 

 Maar in al het voorafgaande blijkt helemaal niet dat de profeet zelf de 

fout is ingegaan. Integendeel! Hij legt juist al de zonde, al het onrecht van het 

volk bloot. Rechters zijn om te kopen, zelfs je huisgenoten kun je niet 

vertrouwen. Dat is toch wel bar allemaal. En de profeet, is hij dan even 

corrupt? Doet hij mee met de zonden van het volk? Nee. 'Ach ongelukkige die 

ik ben', zo begon hij dit hoofdstuk, 'ik heb gezocht naar goede vruchten, maar 

vond er niet één.' Doodeenzaam voel ik me eigenlijk in deze samenleving. 

Niemand maakt ernst met God en Zijn gebod. En ik leid eronder, vind het 

verschrikkelijk. 

 Natuurlijk verwacht je dan, dat de profeet 't volk aanklaagt, zoals hij dat 

in het hele boek heeft gedaan. Dat hij het volk schuldig verklaart, rijp voor het 

oordeel; 't volk, maar niet hij. Nee, hij zondigt juist niet mee. En dan toch. Dat 

verrassende, dat onvergelijkelijke: 'ik heb gezondigd', zegt hij. Niet 't volk, niet 

de samenleving heeft het gedaan, niet mijn huisgenoten, mijn vrouw of man, 

vriend, vriendin, nee, ik heb gezondigd. 'De toorn van de HEER zal ik dragen. 

Dat is toch wel heel bijzonder, niet gemeente? 

 Maar wat moeten we daarmee? Merkt u wat er hier gebeurt? Micha 

stelt zich niet boven het schuldige volk. Nee, de schuld van het volk wordt zijn 

schuld. Hun zonden worden ook zijn zonden. Zó stelt hij zich voor God. Mét het 

volk. Nee, eigenlijk gaat het nog verder. Niet mét het volk stelt hij zich voor 

God, maar in plááts ván het volk. Want hij zegt hier niet: 'Niet alleen het volk is 

schuldig, maar ook ik hoor. Want ja, ik ben ook iemand van het volk.' Nee, het 
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volk noemt hij niet eens! Hij zegt niet: 'Wij hebben gezondigd', maar hij zegt: 'ik 

heb gezondigd.' Hij stelt zich dus in plaats van het volk. 'De toorn van de HEER 

zal ik dragen.' Wat een enorme verrassing hier aan het eind van dit boek. 

 Als we dat nu eens concreet naar onszelf toetrekken, wat zou dit dan 

voor ons betekenen? Al dat corrupte; die samenleving die zich van God en 

gebod zich niets aantrekt; nee, ik ben niet beter dan zij. De schuld van ons volk 

treft ook mij. De kerk, waar ik kritiek op heb, ben ik. Ik heb gezondigd. 

 Als we deze bijbeltekst serieus nemen naar onszelf toe, dan krijgen we 

het wel een beetje benauwd. Wat moeten we nu? Zegt u het zelf maar. En ik 

wil ook wel even voor mezelf spreken, gemeente. Ik voel me vaak wel beter 

dan de rest, dat denk ik tenminste. Beter dan al die slappe kerkmensen, al die 

goddeloze Nederlanders. Maar als ik dan voor Gods aangezicht kom te staan 

en Hij dringt mij ertoe eerlijk te worden, dan komt er diepe schaamte. Dan zeg 

ik: 'Vader, vol van vrees en schaamte, buig ik mij voor U.' Nee Heer, die kerk 

heeft het niet verkeerd gedaan. Die gemeente heeft het niet verkeerd gedaan. 

Maar ik ben weer zo ontzettend tekort geschoten, tegenover U, tegenover mijn 

naaste, tegenover buitenstaanders, mijn eigen buren. Niet zij, maar ik heb 

gezondigd. Aangrijpend is dat hè? 

 Zo ben ik dit vers steeds meer gaan lezen. Op deze manier bleef het 

bij me haken. Kunt ú er wat mee, gemeente? Ik kan me voorstellen dat u zegt: 

'Nou nee, eigenlijk niet.' Goed, maar werp het dan toch niet direct van je af. Blijf 

er nog een poosje mee bezig. En leg het eens voor aan de Heer, in je gebed. 

En zeg het maar eerlijk: 'Wat moet ik daar nu mee, Here God? Want ik voel me 

eigenlijk helemaal niet zo schuldig!' Misschien komt deze boodschap van 

Micha 7 vers 9 dan toch dichterbij. Misschien moet je dan, wat jezelf betreft, 

toch gaan zeggen: 'Ja, het kon toch wel eens waar zijn. Ik sta ook zo gauw 

klaar om kritiek te leveren op anderen. Maar hoe sta ik eigenlijk zelf tegenover 

God? 

 Maar ook als dat niet zo zou zijn, dan nog kan deze tekst op een 

andere manier tot je spreken. Ook al zou het zo zijn, dat je oprecht en rein voor 

Gods aangezicht staat, kun je toch ook de zonden van de kerkmensen om je 

heen, van ons volk, gaan meevoelen en ook proberen te dragen, zoals Micha. 

Wat zou dat bijzonder zijn! Dan ga je een beetje op Micha lijken. Dan ben je 

ook een beetje plaatsvervanger voor de ander, voor de kerk, voor ons volk. 

Solidair zijn met de ander? 

 Nu  kan ik me voorstellen dat u zegt: 'Ja, maar dat is voor mij toch te 

hoog. Dan ga ik toch wel een beetje lijken op een messias, op een Christus.' 

Eerlijk gezegd gingen mijn gedachten ook al in die richting. Soms heb je zo’n 

moment, dat je je solidair weet met de schuld van een collectief, van jouw kerk, 

van jouw volk. Maar meestal niet. Als het Nederlands elftal heeft gewonnen, 
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hebben wij gewonnen, maar als ze hebben verloren hebben zij verloren. Ik 

moet u bekennen – ik weet niet hoe dat bij u is, maar – meestal is het er bij mij 

ook niet, dat ik me zo collectief schuldig voel met anderen. In onze 

individualistische samenleving gaat het meestal om het 'ik', om mijn persoon. 

 Maar zijn we er dan klaar mee, met deze tekst? Dat zou triest zijn. 

Want ik zei 't al: in deze tekst leer je niet alleen je zelf kennen, wie je voor God 

bent. Maar je leert ook God kennen, wie Hij voor jou is. Want ook al kunnen wij 

dan niet plaatsvervangend instaan voor het volk, God kan dat wel. En doet dat 

ook in de Messias: Jezus Christus. Zonder enige reserve neemt Hij alle zonden 

en ongerechtigheden van het volk op zich. 'De toorn van de HEER zal Ik 

dragen.' Hoe is dit bijbelwoord van Micha in Jezus Christus vervuld! 

 Het lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Daar zien 

we die onvergelijkelijke God – waar Micha's naam naar verwijst – aan het werk. 

Als we dat zien, die liefde, dat plaatsvervangend de zonde op zich nemen, dan 

roepen we toch ook verbijsterd, verwonderd uit: 'Wie is toch een God als U!' 

Niemand! 

 Maar als ik dat nu weet, wat God in Jezus Christus voor mij heeft 

gedaan, dan mag ik, ziende op Hem, op mijn beurt toch ook een klein beetje 

met Hem meedoen? Een beetje een Micha worden. Ook iets van de toorn van 

God over deze wereld dragen. Want die toorn van God, dat is toch terecht? 

God maakt zich toch terecht boos over het onrecht in deze wereld. Want het 

gaat maar door. 

 We vinden het natuurlijk niet prettig om te horen dat God zich boos 

maakt, u niet, ik niet. Dit over God zeggen ligt gewoon niet goed in de 

religieuze markt. Te begrijpen overigens. Want het is al niet plezierig als 

mensen boos op ons zijn. En dan God! Ik denk dat het daarom ook zo weinig 

aan de orde komt, de boosheid van God. In gesprekken niet, in preken niet. 

Ook in mijn preken niet, omdat je weet dat er dan mensen afhaken. Die willen 

dat niet horen. 

 Ik kan me voorstellen dat dit bij u nu ook zo is. Ik neem u dat trouwens 

niet kwalijk. Want ik kan het helemaal met u meevoelen. Toch blijft dit 

tekstwoord staan. Daar veranderen wij niets aan, hoe we ook reageren. Maar 

ik zeg er wel iets bij. Als je dit woord van God innerlijk gaat aanvaarden, dat het 

terecht is dat God boos is op onze wereld, dan ga je de dingen toch anders 

zien. Dan gaan we steeds meer het licht zien, zoals de tekst ook zegt. 'Dan zal 

Hij me naar het licht voeren.' Het licht, waarin God de dingen plaatst. 

 Dat is openbarend, dat is als een röntgenfoto. Dat licht doorschijnt 

alles. Als we dan Gods wereld zien hoe die geworden is, gaan we het vooral 

erg voor God vinden, dat we Hem steeds zo kwetsen. We gaan zien dat Hij is 

aangedaan. We beseffen hoe het begonnen is, zijn schepping, en wat er nu 
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van is geworden. Als we zo eerlijk voor God komen te staan, maak je een 

verschrikkelijk moment mee. Tenminste, ik kan me voorstellen dat mensen dat 

zouden zeggen: 'Nou, die maakt een verschrikkelijk moment mee.' En dat is 

ook zo. Maar tegelijk is het een heerlijk moment. Zo bevrijdend, als je zo eerlijk 

kunt zijn voor God. Zoiets als een dader die er alles uit heeft gegooid, wat hij 

allemaal verkeerd heeft gedaan. 'En ik wil ook mijn straf dragen.' 

 Zoals Micha hier zegt. Hij staat voor de rechter: 'Ik wil de straf van het 

volk dragen.' Totdat!! Tot Hij voor mij heeft gepleit. In dat kleine woordje 'tot' ligt 

de omslag. Dat kleine woordje is cruciaal. Dan blijkt die rechter ook die 

onvergelijkelijke God te zijn! Hij verandert Zijn gezicht en... gaat voor mij 

pleiten. Hij gaat mij verdedigen! En totaal niet verwacht: Hij treedt in Jezus 

Christus naar voren, in mijn plaats en zegt: 'De toorn van de HEER zal ik 

dragen.' 

 WIE IS ALS DIE GOD? Die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? Die 

God die uit de hemel kwam en in onze plaats ging staan. Die God die Micha, 

door zijn naam en zijn optreden, al in het Oude Testament liet zien. Wat voor 

een onvergelijkbare God is Hij in Jezus Christus... En soms... soms kunnen wij 

in ons doen en laten, net als Micha ook een klein beetje op Hem gaan lijken. 


