
gemeente van de Heer (2e advent 8-12-19 Eshof Hoevelaken) 

 

Opnieuw staat Micha, die boerenzoon uit het dorpje Moreset-Gat op het 

leesrooster van advent. Zijn profetie is bewaard in het twaalfprofetenboek. Een 

van de kleine profeten dus. Veel persoonlijks weten we niet van hem. Soms 

denkt men dat hij uit de school van Jesaja kwam. Ze hebben in ieder geval samen 

die beroemde profetie over het vrederijk. Micha is een verkorte vorm van 

Michaël, de naam van de beroemde aartsengel en aanvoerder van de hemelse 

legermachten: Wie is als God betekent die naam. Een naam die ontzag voor God 

vraagt, die respect afdwingt.. Wie is als Hij mogen we ons afvragen met Micha 

in de adventstijd 

Micha is anders dan Johannes de Doper geen roepende in de woestijn 

geweest. In Jeruzalem had men wel degelijk van hem gehoord. Ze weten daar 

honderd jaar later nog precies wat hij heeft gezegd!  In Jeremia 26 wordt verteld 

hoe Jeremia na zijn preek tegen de tempel van Jeruzalem wordt gearresteerd en 

van hoogverraad wordt beschuldigd. De priesters en profeten in de tempel willen 

Jeremia standrechtelijk laten executeren. Maar de bestuurders van Juda hebben 

meer gezond verstand dan deze godsdienstige heethoofden. Ze herinneren de 

goegemeente aan Micha: Zij zeggen: “De Morastiet Micha was als profeet 

werkzaam in de dagen van Hiskia, de koning van Juda en hij zei tot het ganse 

volk van Juda: Zo zegt de HERE der heerscharen: Sion zal als een akker worden 

omgeploegd en Jeruzalem zal worden tot steenhopen,ja de tempelberg tot een 

woudhoogte (Micha 3:12). Heeft Hiskia de koning van Juda met geheel Juda hem 

soms ter dood gebracht?  Hiskia had ontzag voor de HEER en wist hem gunstig 

te stemmen, zodat de HEER afzag van het onheil dat hij hun had aangekondigd. 

Als we deze man (Jeremia dus) doden, roepen we een groot onheil over ons af.”  

Ze waren Micha en zijn boodschap dus niet vergeten. Ze waren ook niet 

vergeten dat de grimmige woorden van Micha effect hadden op Hiskia en zijn 

medegelovigen. Dat is inderdaad wat profetie met mensen wil doen. Profetie 

heeft als doel mensen te veranderen, zodat God afziet van dreigend onheil. 

Profetie is geen toekomstvoorspelling ver over de hoofden van mensen heen, 

maar Gods woord aan het adres van mensen nu. En als mensen veranderen, 

verandert God ook van gedachten. Er is altijd omkeer en een weg terug naar 

elkaar mogelijk... 

Zo mogen we deze adventstijd ook luisteren naar de woorden van Micha. 

Micha is niet alleen de profeet van de Messias. Soms denken we aan het begin 

van advent – vandaag in het Matteüsjaar - dat het enige belangrijke wat hij 



gezegd heeft de aankondiging van de vredevorst is geweest: En Gij Bethlehem 

Efrata, te klein om mee te tellen onder de clans van Juda, uit u komt hij voort die 

heerser zal zijn over Israel... Ja, die heeft hij ook aangekondigd, maar daar is hij 

niet mee begonnen of geëindigd. We herinneren ons in de advents- en kerstijd  

vaak alleen de mooie teksten over de Messias en het vrederijk. Het is opvallend 

dat ze in Jeruzalem honderd jaar later juist de onheilsboodschap niet zijn 

vergeten. Als er zulke bemoedigende teksten over de Messias en zijn komend 

vrederijk zijn te horen in advent, is het ook belangrijk van Micha te horen dat 

zulke teksten niet los verkrijgbaar zijn. Ze zijn altijd sterk verweven met de rest 

van de profetie. Deze woorden over de Messias en het nieuwe Jeruzalem klinken 

in het nu, middenin hun kritische woorden over de situatie nu, wat er vandaag 

gaande is.  In de profetie wordt de verwachting van een nieuwe David, nieuwe 

hoop op de toekomst en het vrederijk uitgesproken, omdat de huidige koning op 

de troon van David niet aan zijn hoge roeping beantwoordt, omdat het leider-

schap in Israël en de wereld heeft gefaald.. De roep om de goede herder van 

boven wordt gehoord daar waar de slechte herders van de wereld het vandaag op 

aarde laten afweten.  

Ook bij Micha merk je hoe zijn prediking van het komende vrederijk en de 

Messias geboren wordt uit de crisis, het oordeel dat het volk doormaakt. De 

meeste woorden van Micha klinken daarom als een geweldige ruk aan de bel, 

zo'n ruk aan de bel waarvan je meteen rechtop in je bed gaat zitten en het hart je 

in de keel klopt... Het is echt niet meteen een plezierige boodschap. Dat wist men 

zich later ook nog te herinneren: Sion zal als een akker omgeploegd worden… 

Het is een tekst waar de Zionisten in Jeruzalem, vroeger en vandaag  helemaal 

niet zo blij mee zijn…  

Het is bepaald nog even geen blijde advent bij Micha. Mensen worden in 

zijn woorden opgeroepen tot bekering, tot verandering. Die tekst die ze zich 

honderd jaar later nog herinneren: Sion zal als een akker worden omgeploegd, 

Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel… Die 

onthutsende woorden gaan direct vooraf aan dat prachtige perspectief voor Sion 

in de toekomst dat we vanmorgen hoorden voorlezen. Men moet het contrast in 

zulke woorden durven horen, juist in dat telescopische perspectief dat Micha ons 

laat zien, ook al hebben we daarmee soms grote moeite. Durven wij ons leven 

ook te zien in dit profetisch perspectief van God, die aan de deur staat en binnen 

gelaten wil worden. En er wordt niet even hard of zachtjes geklopt zoals in dat 

Sinterklaasliedje. Micha geeft met zijn woorden een geweldige ruk aan zo’n 

ouderwetse deurbel die nog tijden nagalmt in onze oren. Hij heeft u bekend 



gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HEER van u vraagt… Jullie kunnen het 

weten, ontsnappen is niet mogelijk, vluchten kan niet meer. 

 Eens zal de dag komen dat de berg van de tempel van de HEER rotsvast zal 

staan… Ja, diezelfde tempelberg, die zoéven nog verwaarloosd en overwoekerd 

braak lag in de ruïne van Jeruzalem… Daar zullen zij ooit hun zwaarden tot 

ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen... Deze woorden staan ook 

in grote letters geschreven in de centrale hal van de Verenigde Naties in New York. 

Je moet wel durven. Geloven dat de geschiedenis van mensen tenslotte in dienst 

staat van de komst van het vrederijk. Er is bijna geen groter contrast denkbaar tussen 

de onvrede, die de profeet eerder voorzag en het vrederijk dat hij ziet aanbreken in 

het laatste der dagen. Toch horen dit nu en straks onlosmakelijk bij elkaar. Het is een 

schitterend voorbeeld van leren kijken in de telescoop van de profetie. Hij laat eerst 

een beeld dichtbij zien van hoe het wordt als er niets in ons leven verandert: een 

puinhoop. Eerst zoemt hij in op de onvrede en het onrecht in het land en in 

Jeruzalem, de leiders, die gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom 

maken, die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. Op de voorgrond van de 

geschiedenis voorziet hij ook hoe de volken tegen Sion te hoop lopen, de stad 

belegeren en innemen en verwoest achterlaten. Maar in een en dezelfde adem laat hij 

volgen: Eens zal de dag komen dat… Hij houdt de verwachting van het vrederijk 

levend. Hij laat zien hoe in de verte diezelfde volken naar Jeruzalem pelgrimeren om 

er de Torah te leren, daar in Sion de oorlog hebben afgeleerd en met die kennis 

terugkeren ieder onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen 

opschrikt (4:4).  

Hij wil ons met die boodschap veranderen. Het kan nog altijd anders. Alles 

wat we horen is nog visioen, maar nog geen werkelijkheid. Jeruzalem stad van de 

onvrede nu staat nog overeind en het Jeruzalem van boven ligt nog achter de horizon 

van de verwachting! Het huis van Jakobs God staat er nog niet, niet in Jeruzalem van 

toen, niet in Jeruzalem vandaag en ook nog niet hier in ons midden. Er gaan in het 

profetisch perspectief eerst nog andere heilige huisjes tegen de vlakte… We leven 

met onze verwachting in onzekere tijden… Dat is eeuwen later na Micha nog niet 

anders. Luister maar verder naar Johannes de Doper. Er staan ook bij hem helaas 

vanmorgen geen evangelische lieverkoekjes op het menu… 

 We kunnen geen scherpe scheidslijn trekken tussen Oude en Nieuwe 

Testament, tussen wet, profeten en evangelie. Ondanks het feit dat in onze bijbels 

vaak een witte bladzij is te vinden tussen OT en NT. Matteus maakt het ons 

vanmorgen duidelijk met zijn verhaal van het optreden van de Doper. De roepende 

in de woestijn… Komt tot inkeer want het koninkrijk is nabij. Het evangelie schrijft 



vanmorgen verder aan het toekomstperspectief van de profeten. Maar het perspectief 

verschuift. Na het:  Eens zal de dag komen dat… klinkt nu: Hij komt eraan, het 

koninkrijk is nabij … Dat is eigenlijk wat elk jaar weer gebeurt in advent. Vanuit het 

perspectief van de voleinding en eeuwigheidszondag, van Wat eraan komt wordt 

de blik opnieuw gericht op Wie eraan komt. Johannes, die niet alleen spreekt van 

zijn komst, maar hem ook ziet staan tussen de massa`s, die in de Jordaan door hem 

gedoopt worden:  En jij, mijn kind, zult voor de Heer uitgaan om de weg voor hem 

te effenen, had zijn Vader Zacharias bij zijn geboorte gezongen toen hij eindelijk van 

zijn stomheid was bekomen. Hij heeft u bekend gemaakt o mens, wat de HEER van 

u vraagt: jij moet gewoon stratenmaker worden. Iemand die de weg repareert, 

hobbels effent….  

 Advent de aangewezen tijd om daar te gaan waar geen weg is. Maak de weg 

van de Heer gereed, roept Johannes, maak recht zijn paden. Er valt in advent geen 

goed nieuws te verkondigen zonder de oproep tot recht en gerechtigheid, tot 

compassie en vergeving. Johannes schroomt niet om dat zelfs aan de vromen van 

Israël, de Farizeeën en Sadduceeën duidelijk te maken in de grofste bewoordingen, 

in een regelrechte donderpreek: “Addergebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je 

veilig bent voor het komende oordeel?” Wij denken meestal dat ze schurken waren, 

poepste vroom en verder alles doen wat God verboden heeft. Die zullen er natuurlijk 

ook wel geweest zijn, maar de meeste Farizeeën leken gewoon op ons, aardige, 

goedbedoelende gelovige mensen.  

 Johannes haalt kort en goed een dikke streep door het geloof van alle die 

vrome Zionisten, ancient and modern, christelijk en joods, die denken Abraham 

exclusief als vader te hebben. Dat het dus wel goed zit met Sion. Ik zeg jullie God 

kan uit deze stenen kinderen van Abraham, zeg maar Sionskinderen verwekken… 

Hier gaat na de tempel van Sion bij Micha en Jeremia, opnieuw een heilig huisje 

tegen de vlakte. Hun exclusief geloof slaat nergens op want ze zouden intussen 

moeten weten: allen die geloven zijn Abrahams geslacht, geboren uit de hoge, 

geboren uit de nacht… God vraagt niet of ze wel Abrahams kinderen zijn; Hij heeft 

u bekend gemaakt, o mens wat goed is en wat de HEER van u vraagt. Niets anders 

dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 

6:8) 

 De weg te gaan met je God, maak recht zijn paden. Het grote thema van 

advent. Johannes plaatst ons na de hooggestemde woorden van Micha over de 

laatste dingen weer terug in de tijd, het heden van de voorlaatste dingen. We zullen 

ook deze advent weer op dat  spoor verder moeten. Micha’s woorden van het 

komende vrederijk is de troost, die we nodig hebben in het duister van een wereld 



waarin mensen elkaar theologisch uitsluiten, verketteren, etnisch zuiveren en de 

aarde in snel tempo uitputten. Waarin politici denken nog lang met gestelde 

klimaatdoelen te marchanderen of zelfs denken: après nous le déluge, na ons de 

zondvloed. Het visioen dat geen volk tegen een ander volk het zwaard meer zal 

opheffen lijkt verder weg dan ooit. En daar komt lang verwacht en toch gekregen 

nog een klimaatcrisis overheen die zijn weerga niet heeft. 

 Wij leven in een donkere wereld. Hoe zullen we hoop levend houden? 

Misschien toch ook door naar Micha en Johannes te blijven luisteren; Er is jou mens 

gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: Niets anders dan recht te doen, 

trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Zo bereiden hij en 

Johannes ons intussen toch maar vast voor op het andere Joodse geluid van Jezus, de 

andere weg van Jezus.  Het is niet een weg, die uit deze wereld wegvoert naar een 

hogere wereld. Advent spreekt van een weg, die de wereld binnenkomt, een weg 

waarlangs de Heer naar mensen komt. Een weg op deze aarde, want er is maar een 

aarde om te behouden.  

 Het is geen nieuwe boodschap, maar advent is niet de tijd voor een nieuw 

verhaal. Het is de tijd voor een heel oud verhaal opnieuw. Proberen aan de hand van 

een bijna 2000 jaar oud verhaal opnieuw de wegen naar elkaar toe te effenen. Een 

weg uit de klimaatcrisis, een weg uit de ontkenning en verkettering. Een weg die ons 

steeds weer vraagt om oefening in geduld, meer dan we misschien op kunnen 

brengen. Maar het is volgens het evangelie van Jezus, de profeet uit Galilea nog 

altijd de smalle weg die naar het leven leidt - amen 


