
Overdenking op zondag 1 december 2019, 1e Advent, Micha 2, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Wij leven in onze dagen in turbulente tijden. 

Deze week nog publiceerden een aantal wetenschapsmensen een rapport over de klimaatsverandering. 

Ze schreven: we zijn inmiddels al enkele ‘kantelpunten’ gepasseerd. 

De Groenlandse ijskap is niet meer te redden. 

Ondanks alle maatregelen en goede voornemens is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer hoger dan ooit. 

Daarnaast publiceerde het dagblad Trouw een paginagroot artikel over de boerenprotesten. 

Er is in onze samenleving een groeiende tegenstelling tussen de boeren en de klimaatactivisten. 

Ons Nederland wordt op allerlei terreinen overspoelt door stakingen. 

Boze boeren en bouwers, getergde leraren, mensen in de zorg kunnen de werkdruk niet meer aan. 

We zien dit jaar een enorme opleving van mensen die zich tekort gedaan voelen en niet gehoord. 

En gelukkig leven wij in een vrij land en mag iedereen de straat op en naar het Malieveld. 

Behalve een paar kleine incidenten gaat het er steeds vreedzaam aan toe. 

Dat is in Hong Kong wel anders; en ook in Iran en het Zuid-Amerikaanse Chili waar ik ooit woonde. 

In Chili vielen meer dan 20 doden en honderden gewonden bij de protesten. 

Ja, wij leven hier, maar zeker ook wereldwijd, in turbulente tijden. 

 

Dat laatste geldt ook voor de tijd waarin de profeet Micha optrad. 

Micha leefde in een turbulente periode van Israëls geschiedenis. 

De situatie is uiterst gespannen. 

Het Nieuw Assyrische Rijk was bezig het hele Midden Oosten te veroveren. 

En vormde zo tussen 740 - 700 v.Chr., toen Micha optrad, een dodelijke bedreiging voor de volken. 

In het jaar 722 wordt Samaria verwoest en verdwijnt het 10 stammenrijk van Israël voorgoed. 

De leiders van het volk werden gedeporteerd en de dorpen en steden werden grotendeels plat gebrand. 

Er blijft geen steen op de andere, zelfs akkers werden verwoest door er zout op te strooien. 

En na de verovering van diverse steden en dorpen in Juda wordt in 701 Jeruzalem omsingeld. 

Ook hier dreigt de verwoesting en vernietiging. 

Het is die ernstige politieke dreiging, die de achtergrond vormt voor Micha’s profetie. 

Zijn wereld staat letterlijk en figuurlijk in brand en op instorten. 

 

Van Micha zelf is ons uiterst weinig bekend. 

Het Bijbelboek dat zijn naam draagt, maakt het niet mogelijk zijn portret te schilderen. 

Zelfs zijn beroep wordt niet vermeld en over zijn roeping tot profeet wordt niets verteld. 

Micha beperkt zich tot de mededeling dat hij afkomstig was uit Moresjet bij Gat,  



 2 
zo'n 35 km zuidwestelijk van Jeruzalem. 

Een gehucht, een boerendorp, met echte plattelandsbevolking. 

Over die boerenbevolking spreekt hij diverse malen als ‘mijn gemeenschap’, ‘mijn volk’. 

Vandaar dat hij de bijnaam kreeg boerenprofeet; een boerenzoon, die tot profeet werd geroepen. 

Dat is eigenlijk alles wat we weten. 

Maar het klinkt met alle boerenprotesten om ons heen buitengewoon actueel. 

En Micha neemt, net als onze boeren, geen blad voor de mond. 

Met felheid en overgave spreekt hij over het onrecht in het land. 

En zijn taalgebruik is boers en direct, ongenuanceerd en keihard. 

Met name de machtigen en de leiders, de elite, wordt aangevallen met ongekende felheid. 

Ze wanen zich als God, zegt Micha, als hij spreekt over ‘de Godsmacht van hun hand’. 

Ze roven velden en huizen, ze verdrukken de mensen en alles wat daarbij hoort. 

Niets ontziend beramen ze ’s nachts hun snode plannen. 

Wat hen leidt is begeerte en hebzucht. 

En zij zullen zegt Micha gestraft worden; het zal hun dood worden. 

Er zal een klaaglied over hen klinken en er is niemand die het voor hen zal opnemen. 

Micha zegt precies wat hij denkt in ongenuanceerde, harde taal klaagt hij hen aan! 

Nagelt hij hen aan de schandpaal. 

 

Maar dat is niet alles. 

Ik vind het heel opvallend dat Micha ook zijn tegenstanders aan het woord laat. 

Daarin verschilt hij misschien wel van ons. 

Wij willen bij onze protesten op het Malieveld alleen onze eigen mensen horen. 

Anderen krijgen hooguit 3 minuten om hun zegje te doen. 

En meestal is het onverstaanbaar door het boegeroep. 

Bij Micha is dat anders.  

Hij laat in zijn boek ook de tegenstemmen uitgebreid horen, de stem van de mensen die hij aanvalt. 

Daarmee laat hij eerlijk zien, dat over zijn profetieën blijkbaar te twisten valt. 

En dat je er ook echt anders over kan denken. 

Bijzonder daarbij is ook dat zijn naam Micha betekent ‘wie is als de Eeuwige?’ 

Een vraag die elke macht relativeert. 

Je bent rijk en hebt vele bezittingen en overal invloed, maar ben jij als de Eeuwige, ben jij God? 

Wij zijn hier met honderdduizend mensen, of van mijn part een miljoen, en we eisen …… 

Maar ben jij als de Eeuwige, ben jij God? 
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En er is nog meer dat vragen oproept in de tekst. 

Want wie goed leest, ziet niet de Assyriërs het gericht voltrekken, 

maar de Eeuwige God zelf zal Jeruzalem tot puinhoop maken. 

Het is de Eeuwige zelf die dood en verderf zal gaan zaaien en die geen steen op de andere zal laten. 

En daar loop je dan toch met je moderne Godsbeeld op stuk. 

Hoe slecht en zondig Jeruzalem ook geweest is, 

een zo genadeloos straffende God, daar kunnen wij niet mee uit de voeten. 

Ik in ieder geval niet. 

Nog wonderlijker wordt het als er ook gesproken wordt over redding,  

over bevrijding waarbij de Eeuwige God zelf voorop gaat zoals in de laatste 2 verzen: 

Daar gaat de Eeuwige als Herder voor de kudde uit, 

en zal hij het overblijfsel van Israël verzamelen. 

Je zou met des te meer klem zeggen: 

Waarom dan toch dat onheil, dat verderf, die verwoesting? 

 

Ik zou jullie daarover een stelling willen voorleggen, die misschien wat wonderlijk overkomt. 

Wonderlijk omdat profetie voor ons toekomstvoorspelling is. 

En wij denken: een goede profetie komt altijd uit! 

Mijn stelling is echter dat de profeten aan Israël juist onheil voorspellen, opdat het niet zal uitkomen! 

Kijk, een profeet vertelt en beschrijft allereerst het heden. 

Hij analyseert wat er aan de hand is met zijn mensen, in zijn wereld. 

Zo schreeuwt Micha het onrecht uit in zijn dagen, 

met felle woorden, in hevige discussie en met grote kracht. 

En hij houdt mensen een plaatje voor: als jullie zo doorgaan, gaan we uiteindelijk met z'n allen er aan. 

Hij houdt Jeruzalem zijn overtredingen voor en Israël zijn zonden, 

want hij kijkt door de bril van de verarmde boeren uit Moresjet. 

Hij ziet door de ogen van vertrapte, hongerige mensen en hij laat niets heel van de politiek van zijn dagen. 

Micha houdt Israël de consequentie voor van zijn manier van leven. 

Maar hij doet dat in de hoop dat ze schrikken en…….. zich zullen bekeren. 

Zoals Jona Ninevé de verwoesting voorhoudt en ze zich bekeren. 

Zo houdt Micha Jeruzalem een beeld voor. 

Maar niet met de bedoeling dat het uitkomt, maar juist dat het niet uitkomt. 

Daarom ook durft hij, ondanks alles, te spreken over God, die nog zal redden wat er te redden is. 

Micha wil ondanks alles de hoop niet opgeven. 
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Micha blijft niettegenstaande de naderende Assyriërs toch geloven!!! 

Micha is niet belust op wraak en vergelding. 

Nee, Micha doet een laatste poging om dit alles te voorkomen. 

En daarin blijkt hij Gods wil te vertolken en Zijn stem te spreken 

 

En juist daarin spreekt hij vandaag ook tot ons, vind ik. 

Niet als voorspeller van gebeurtenissen in de 21e eeuw, 

maar als de stem van een mens die zich niet neerlegt bij het einde en die volhardt in Gods ontferming. 

Niet door het onrecht en de zonde te verbloemen of te verzachten,  

maar juist door het aan de kaak te stellen. 

Ik zie alom de neiging om erom heen te draaien, om ons te verschuilen achter anderen, 

om het niet meer te weten, om te doen alsof iets zo erg niet is. 

Micha is recht door zee en draait er niet om heen en misschien ook ongenuanceerd, 

maar anders kan hij ook geen schokeffect bereiken. 

En het pleit voor hem dat hij ook zijn tegenstanders aan het woord laat, 

tegenstanders zelfs die hem uitschelden, die vinden dat hij loop te zeveren en liegt. 

Daarin is Micha een fantastische profeet voor deze turbulente Adventstijd 2019. 

Tijd van bezinning en inkeer voor ons, maar ook van hoop en verwachting, 

van uitzien naar de verlossing, naar die Messiaanse zoon, die zo volledig mens zal zijn. 

Die zo in alles, in woorden en daden, Gods wil zal doen. 

Vaak ook confronterend, recht door zee, niet voorzichtig, maar scherp en to the point. 

Op zijn komst kun je je alleen maar voorbereiden,  

door ook naar je eigen fouten en tekortkomingen te durven kijken 

door de ander kritisch, maar ook liefdevol te bejegenen. 

En uiteindelijk door net als Micha de hoop niet te verliezen. 

Zo wordt het ook gezongen: 

Hoop is een ster die schijnt in de nacht. 

Licht op ons pad naar de morgen die wacht. 

Wachten op de koning en dromen van zijn rijk: 

de laatsten worden eersten, de zwakken worden sterk. 

En niemand is meer bang. 

Amen. 

 

 


