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     Gorinchem         Micha 4: 1-5 

 

    LEVEN VANUIT EEN BELOFTE  

 

Micha is een van de zogeheten twaalf kleine profeten. Dat getal twaalf is natuurlijk niet 

toevallig. Israël telt twaalf stammen en Jezus zal zich later laten vergezellen door twaalf 

apostelen. Twaalf duidt op een compact geheel. Twaalf kleine profeten vormen ook een 

compact team: ze treden op in verschillende tijden, dragen hun boodschap in verschillende 

omstandigheden, maar wat ze te zeggen hebben is heel compact en duidelijk: er wordt geen 

recht gedaan, er is geen vrede, het is alsof de woorden van de Levende God helemaal zijn 

verdampt. Dat is deze wereld. Bij de profeten gaat het steeds om de vraag: welke god wil je 

achterna gaan? De god van macht en geld, van een onbezorgd leven? Of de God die ooit in de 

woestijn geroepen heeft ‘Ik-zal-er-zijn’, maar die zich niet zo gemakkelijk laat vinden, die 

niet tastbaar, hoorbaar, voelbaar is. Is dat wel een veilig houvast in het leven? Het is de vraag 

waarmee niet alleen de mensen toen, ooit, in Israël mee worstelden, het is een vraag voor 

ieder mens. De Schrift is er nogal duidelijk in: het is een kwestie van kiezen. 

 

Micha moet iemand geweest zijn van het platteland, recht door zee, geen woorden maar 
daden. De woorden die de levende God hem influistert om overal rond te bazuinen en 
zijn landgenoten genadeloos terecht te wijzen, zijn hem ongetwijfeld zelf uit het hart 
gegrepen. In korte zinnen, in scherpe bewoordingen typeert hij het leven van de mensen 
in Israël die volop genieten van hun goede leventje. Daar zal een eind aan komen, zegt 
hij. Dat is niet zozeer een voorspelling, je kunt dat met eigen zien aankomen. Want zo 
kan het nooit goed gaan. Mensen die leven ten koste van mensen, dat moet een keer tot 
een uitbarsting leiden. En die komt ook. Ballingschap, Jeruzalem verwoest, het zal 
gebeuren, slavendrijvers worden slaven, paleisbewoners worden daklozen, de wereld 
wordt op brute wijze omgekeerd. Straf van God? Als je Micha leest lijkt hij eerder te 
zeggen: het is logische gevolg van je eigen gedrag. 
 
Ik lees het boek van Micha en trouwens ook menig ander profetenboek niet zonder 
verbazing. En dan bedoel ik dit: Jesaia, Ezekiël, Jeremia, Hosea, Amos en noem ze maar 
op, in niet mis te verstane bewoordingen wordt de leefwijze in Israël beschreven en 
veroordeeld. Al die profeten zijn wat we in onze dagen klokkenluiders zouden noemen. 
En wat me verbaast is dit: de woorden van al die profeten moeten keihard zijn 
aangekomen. Bij sommigen, bijvoorbeeld bij Micha, staat het ook opgeschreven: de 
mensen zeggen ‘hou je mond, ga ergens anders profeteren, val ons niet lastig, we willen 
je niet horen’. En toch zijn de woorden van al die profeten bewaard, ze zijn niet 
weggemoffeld, zoals bijvoorbeeld in onze vaderlandse geschiedenis de slavenhandel min 
of meer is weggepoetst of ons koloniale verleden. In Israël zijn de woorden van de 
profeten niet alleen bewaard, ze zijn heilig boek geworden, hun woorden klinken in de 
eredienst, ze zijn zorgvuldig opgetekend in rijk versierde rollen die met grote eerbied 
tevoorschijn worden gehaald om er uit te kunnen voorlezen. Ik vind dat daar een 
enorme kracht naar voren komt: een meer dan kritische blik op je eigen leven. In het 
verhaal van Israël komt dat steeds weer voren: het moet anders. God heeft ons bevrijd 
uit slavernij, verslaving, vast zitten aan het goede leven, God heeft ons dwars door de 
woestijn laten trekken, zodat we weer even leerden wat de basis van leven is, waar we 
eigenlijk voor leven. En al die verhalen gebeuren nog steeds, wij hebben onze eigen 
verslavingen en woestijnen en wij hebben onze eigen weg te gaan en deze profeten 



hebben het natuurlijk tegen mensen, ooit daar in Samaria en in Juda, maar hun woorden 
zijn bewaard omdat ze het ook tegen ons hebben. 
 
Het is de kracht van de Schrift dat dit boek niet alleen de ogen wil openen voor wat 
gebeurt, de lezers wil aansporen om te blijven zien, om ook kritisch naar zichzelf te 
kijken, maar ook een boek is dat toekomst wil schrijven. Terecht heeft de Schrift het 
regelmatig over een weg, een levensweg. We leven niet zomaar van dag tot dag, we 
hebben idealen, visioenen, dromen, we willen ergens naar toe. 
Micha schildert dat op een prachtige wijze. En in die schildering zit misschien ook wel 
een wegwijzer. Allereerst noemt hij het gaan naar het huis van de Levende, onze God. 
Daar klinkt de Tora, dat is de plek waar we ons thuis moeten voelen en waar we gevoed 
worden. De tweede stap is een einde aan alle oorlog en ruzie en onmin. Zwaarden 
omgesmeed tot ploegen, het beeld dat Jesaia ook gebruikt, en dat in de tijd van Micha en 
Jesaia als een droom moet hebben geklonken met alle dreigingen van grootmachten om 
zich heen, om nog maar niet te spreken over het machtsmisbruik in eigen land. Dat er 
vrede is. En dan kan er, als derde stap, letterlijk worden geoogst: ieder zijn wijnstok, zijn 
vijgenboom, dan kan het leven vrucht dragen. 
Wij laten ons deze woorden vol toekomst aanzeggen, zoals we ook luisteren naar de 
kritische noten van de profeten. Toch kun je je ook afvragen of dat visioen wel ooit 
werkelijkheid zal worden. Is het in de lange geschiedenis van de mensheid wel ooit 
werkelijkheid geweest? Ik denk dat deze toekomstbeelden die de profeten voor ons 
schetsen niet zomaar een nieuwe werkelijkheid schilderen die er spoedig aankomt. Ik 
denk dat ze ons de richting wijzen. Zoals de Tien Woorden van de Sinaï een richting 
wijzen. Het lijken me woorden om ons moed te geven: die kant zouden we op moeten. 
Leren je thuis te weten bij de woorden van de Schrift die ons zijn doorgegeven. Zoeken 
naar vrede en dat oogsten. Het mooie van die profetenvisioenen is, dat het ieder van ons 
iets in handen geeft om zelf te doen. Natuurlijk, er gebeurt in de wereld van alles, 
waarbij onze rol vooral beperkt blijft tot die van toeschouwer. En de Schrift heeft een 
duidelijke mening over die machten. Maar een van de belangrijkste lessen is dat wij 
mensen, ieder op onze eigen plaats, niet machteloos zijn, niet met lege handen staan. We 
hebben mensen om ons heen, we proberen een gemeente te vormen, we proberen een 
buurt, een stad leefbaar te houden of te maken, we proberen recht te doen. Soms tegen 
de stroom in, soms met een gevoel van tevredenheid, zoals Micha dat schildert: ieder zit 
onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom en ze hoeven voor niemand bang te zijn. Laat 
dat zo nu en dan voor ons waar zijn. En laat voor ons een wegwijzer zijn om met elkaar 
recht te doen en vrede te maken. 
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