
Preek 8 december 2019  

Schriftlezingen: Micha 4:1-8 en Mattheus 3:1-12 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
Als je aan mensen op je werk of op school vertelt dat je naar de kerk gaat krijg je vaak gefronste 
wenkbrauwen. En soms krijg je ook de vraag of eigenlijk de vaststelling dat religies toch dé grote bron 
van oorlog en conflicten zijn. Velen denken dat de meeste oorlogen ontstaan door religieuze 
meningsverschillen. Nee, als er geen religies waren, dan zou alles goed gaan met de wereld, dan zou 
er vrede aanbreken. Het is een beetje een populaire mening, maar niet erg onderbouwd.  
 
Maar toch is het wel een vraag waar we volgens mij als gelovigen iets mee moeten. De kritische 
vraag die onder een dergelijke opmerking zit mogen we niet aan ons voorbij laten gaan. Dergelijke 
vragen moeten ons aanzetten tot zelfkritiek in het licht van het evangelie. Is ons geloof eigenlijk goed 
voor andere mensen? Dat impliceert het liefdesggebod wel. Maar brengt geloof eigenlijk wel vrede 
op aarde? 
 
In onze tekst gaat het over vrede en dan nog wel in verbinding met Sion, dat is Jeruzalem. Maar 
Jeruzalem is één van de grote brandhaarden van conflict in het gehele Midden Oosten.  Als je naar de 
geschiedenis kijkt, ja, ook naar de kerkgeschiedenis, dan moeten we toch beschaamd onze ogen 
neerslaan. Hoe vaak is er niet oorlog gevoerd in de naam van God. En nog. Religie wordt dan een 
manier om jezelf als groep te identificeren om je af te zetten tegen een andere groep. En hoe vaak 
gebeurt dat niet. In alle religies: christendom, Islam, Jodendom, hindoeïsme, boeddhisme, en ga zo 
maar door. Ook in onze tijd zijn er politici die de naam van christendom, geloof en God misbruiken 
om anderen buiten te sluiten.  
 
En toch lezen we vandaag een prachtig visioen van vrede bij de profeet Micha. Is het een utopie? Dat 
zou je je kunnen afvragen. Hoe kan dat ooit werkelijkheid worden dat wapens worden omgesmeed 
tot instrumenten van vruchtbaarheid en dat kinderen niet meer leren haten, niet meer leren oorlog 
voeren? Kinderen leren al snel ruzie te maken, te denken in ik en jij en wij en zij. ‘Zal er ooit een dag 
van vrede zijn?’ om het met een lied te vragen.  
 
Micha 
Maar eerst even over de profeet Micha. Wie was hij eigenlijk? In welke tijd leefde hij? Micha is een 
redelijk bekende profeet, ik schreef het al in de Band. We kennen Micha vooral om die bekende tekst 
uit hoofdstuk 5 waarin wordt aangekondigd dat de heerser van Israël uit Betlehem zal komen, de 
tekst die in Mattheus wordt geciteerd door de schriftgeleerden wanneer ze de Wijzen uit het Oosten 
te woord staan als ze op zoek zijn naar de nieuwgeboren koning. Maar eigenlijk zijn die andere 
teksten behoorlijk onbekend, behalve Micha 6, de tekst die werd gebruikt bij het een aantal jaren 
geleden populaire concept van ‘Micha-zondag’.  
 
Micha was profeet in een crisistijd. Hij leefde in Jeruzalem ten tijde van de koningen Jotham, Achaz 
en Hizkia. Een tijd waarin er veel gebeurde in de wereld. Israël bestond uit twee koninkrijken, het 
noordelijke en zuidelijke rijk. Assyrië was toen de heersende wereldmacht. We kennen Micha ook uit 
het boek Jeremia, waar hij een keer wordt genoemd. Micha leefde in de tijd dat het Noordrijk van 
Israël juist was gedeporteerd door de koning van Assyrië. Micha zelf leefde in Juda, het Zuidelijke rijk. 
Je kunt je voorstellen dat er in die tijd veel Israëlieten uit het noorden naar het zuiden vluchtten, 
naar Jeruzalem. Micha zelf kwam trouwens uit een klein dorpje: Moreseth-Gath. Micha was een 
tijdgenoot van Jesaja. Micha was een profeet die zich streng afzette tegen de elite van de stad 
Jeruzalem die de arme mensen op het platteland onderdrukten. Hij zet zich af tegen onrecht en 
ongelijkheid.  



 
Zijn teksten zijn zowel oordeelsteksten als aankondigingen van heil, die teksten wisselen elkaar af. 
Micha’s boodschap is voor een groot deel van het boek niet zo positief. Hij voorziet de val van 
Jeruzalem en de ballingschap waarin ook het koninkrijk van Juda zal terechtkomen. Maar tussen al 
die teksten van oordeel en ondergang klinken hoopvolle teksten, als lichtjes in het donker. Dat is 
trouwens niet alleen Micha zelf. In die tijd groeiden boeken vaak door de tijd heen. In onze tijd wordt 
een boek geschreven, vervolgens is het af en wordt het gedrukt. Zo werkte dat in die tijd niet. 
Teksten werden mondeling overgeleverd. Boekrollen werden handmatig overgeschreven. En zo 
groeiden teksten, nieuwe inzichten werden later bijgevoegd in het geheel. In het begin van Micha 4 
wordt Jesaja 2 geciteerd.  
 
Sion: verheven boven alle bergen 
Wie Micha thuis eens helemaal doorleest zal het opvallen dat de overgang van hoofdstuk 3 naar 4 
nogal abrupt is. In hoofdstuk 3:12 wordt de algehele verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. 
Hoofdstuk 4 is totaal anders van toon. Hier zet het visioen in. De verre toekomst komt opeens in  
beeld. Micha spreekt van de laatste dagen. Een aanduiding die het moment aangeeft dat er een 
beslissende wending in de geschiedenis komt. Bij de latere profeten van Israël wordt de term nog 
meer gebruikelijk, maar ook hier klinkt al de verwachting door van Gods ingrijpen.   
 
In deze profetie  van Micha speelt Sion een centrale rol. Het is de berg van de stad van David, vaak 
ook gebruikt als synoniem voor Jeruzalem. Jeruzalem dat is de stad van David, de stad waar later 
onder koning Salomo de tempel is gebouwd. Trouwens ook een plaats waar veel gebeurde dat niet 
zo goed en mooi was. Profeten als Micha kondigden daarom het oordeel aan. Maar hier kijkt Micha 
al even vooruit. De berg waarop de tempel staat zal worden vastgezet als de hoogste  van de bergen. 
Het roept een beetje het beeld op van een mythologische godenberg, een poort naar de hemel, de 
navel van de aarde. Maar tegelijkertijd is het geen oerberg van de goden. Sion krijgt hier zo’n 
belangrijke status omdat God zich met haar verbonden heeft. Hoger dan alle andere bergen van de 
volken en hun goden.  
 
Ik kom er nog op wat dat voor ons betekent, maar laten we eerst eens het beeld duidelijk krijgen. 
Sion krijgt een centrale plaats, namelijk als plaats die God tot zijn woonplaats heeft verkozen. Waar 
hier staat ‘woord van de Heer’, daar staat in het Hebreeuws Thora. Wij hebben misschien soms een 
negatief beeld  bij de rol van de wet in het Jodendom. We denken dan al snel aan wetticisme. Maar 
daar is hier geen sprake van. De wet, de Thora, is de bemiddelaar van de levende relatie tussen God 
en zijn volk. Het is een voorrecht om daarin te mogen leven. En dat is hier universeel geworden: het 
trekt de volken zozeer aan dat ze naar Jeruzalem trekken.   
 
Bij de profeten lees je vaak genoeg allerlei oordelen over de volken. Maar tussendoor klinken er 
hoopvolle teksten. Teksten die doen denken aan de belofte aan Abraham: in jou worden alle volken 
gezegend. Wat de tekst eigenlijk schetst is God die door iedereen wordt  gediend. Het is universeel, 
niet alleen van Israël of de kerk. Dat is het visioen van Micha dat hij ons voorhoudt. Een visioen van 
een wereld die zo anders is dan de wereld die we kennen.  
 
Heil door oordeel heen 
Er zit echter ook nog een andere kant aan de tekst. Micha spreekt ook over God die rechtspreekt 
tussen de volken. Het heil komt volgens de profeet Micha door het oordeel heen. Wie verder leest in 
hoofdstuk 4 leest alweer over oorlog met de vijanden van Israël. Micha zelf zag ook de ballingschap 
als noodzakelijk. Maar hij spreekt ook over terugkeer, daar gaan vers 6 en 7 over. Net als Jesaja 
spreekt Micha over de rest van het huis van Israël. Zo mogen we deze teksten lezen, als een troost 
voor de mensen in ballingschap, de mensen ontheemd, zonder thuis, zonder God.  
 



Micha houdt ons een machtig visioen voor van vrede, maar het is niet een visioen van de lieve vrede. 
Het is niet dat er nergens meer over gesproken wordt. Ware vrede betekent een eind aan conflicten, 
oplossing, verzoening tussen mensen. Daar gaat het over als Micha spreekt over God die 
rechtspreekt tussen volken. Dat is ook de levenswerkelijkheid van Micha’s tijdgenoten. De wereld  
vol van conflicten die maar niet opgelost worden. Dat is trouwens ook onze wereld.  
 
Vrede is volgens mij ook helemaal geen menselijke trek. We begonnen met de vraag die je kunt 
krijgen of religie niet een bron van heel veel kwaad en conflict is. Maar volgens mij zit het dieper. 
Volgens mij zit conflict in de mens. Het is zo menselijk om primair voor je eigen belangen te gaan. En 
die ander wordt dan een struikelblok, iemand die jouw ruimte inneemt. Mijn vrijheid ten koste van 
de ander. We zien het terug in de maatschappelijke discussie over de vrijheid van meningsuiting. 
Betekent vrijheid dat je alles maar moet kunnen zeggen? Of betekent vrijheid verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaar. Een Franse denker heeft er eens op gewezen dat er in vroege samenlevingen 
overal offers voorkwamen. En die offers hebben volgens hem te maken met het feit dat er anders 
ongecontroleerd geweld zou losbarsten, oorlog van allen tegen iedereen.  
 
Het is zoals een andere filosoof eens zei: alleen een God kan ons redden. Vrede op aarde is niet in 
ons bereik. Niet universeel in elk geval. Het visioen van Micha kan niet door ons verwezenlijkt 
worden. Wij behouden altijd onze wapens. In de opleiding hadden we wel eens de discussie of je 
vanuit het evangelie niet pacifistisch zou moeten zijn. Wat een geld zouden overheden hebben voor 
zorg en onderwijs als het budget van defensie afgeschaft kon worden. Wat zou dat mooi zijn, als dat 
mogelijk was. Als het kon. Maar de tragiek van de wereld is dat het nu eenmaal nodig is jezelf te 
beveiligen.  
 
God zelf zal moeten ingrijpen, dat is wat Micha voorhoudt. Hij zal ingrijpen. Hij zal oordelen. Daarom 
zijn teksten over gericht ook niet alleen maar negatief. De bijbel houdt ons voor dat in alle conflicten 
en pijn God het laatste woord zal hebben. Dat is wat we belijden in onze geloofsbelijdenis: hij zal 
komen om te oordelen. Ongerechtigheid en geweld hebben niet het laatste woord. God zal de 
wereld eens transformeren tot plaats van vrede en recht.  
 
Leven in vrede 
Dan is er nog een ander element dat daarmee samenhangt. We zagen al dat in het visioen van Micha 
Jeruzalem de stad van Thora wordt. Daar komen de volken op af: om te leren hoe Gods wegen te 
gaan. Dát is het visioen van Micha dat mensen weer in verbondenheid met God gaan leven. De vrede 
waar Micha is geen neutrale vrede waarin iedereen elkaar maar laat zijn. Nee, het is een vrede die 
wordt bepaald door de relatie tot de Eeuwige. Ik las eens ergens dat in de bijbelse geschriften 
gerechtigheid, barmhartigheid en de kennis van God altijd met elkaar samenhangen. Zo komen ze tot 
hun recht. Zonder de verbondenheid met God blijven onze pogingen tot vrede onbezield. Want zo is 
de wereld bedoeld: het leven in verbondenheid met God en met elkaar, zo zijn we als mens gegeven 
en bedoeld.  
 
Hoe kan dat visioen van Micha uitkomen? Waar begint de vrede? De vrede die begint bij mensen die 
zich bekeren, die zichzelf gaan verstaan in het licht van God. We lazen het ook bij Mattheus. 
Johannes de Doper kondigt de komst van de Messias aan, maar daarmee verbonden de oproep tot 
bekering, tot een nieuw leven. Dat is ook het refrein, als het ware het antwoord van de gemeente op 
de profetie: Wij zullen op weg gaan in de naam van de HEER. Dát is wat de profetie zou moeten 
oproepen bij ons. Geen abstracte dromen over wereldvrede, maar concreet op weg gaan in 
verbondenheid met de HEER. Dat betekent zelf al te leven in de leefregels van het koninkrijk van 
God. Zo krijgt het visioen nu al concreet vorm in ons leven.  
 
Slot: vervulling? 



Toch kun je zo met vragen blijven zitten bij het visioen. Is het eigenlijk wel uitgekomen? Kan het ooit 
uitkomen? Die centrale plaats van Jeruzalem, je kunt er zo je vragen over hebben. Hoe zit dat dan 
met dergelijke teksten?  
 
Een aardig beeld dat kan helpen is dat van een uitzicht. Als je ergens op vakantie bent en je kijkt naar 
de bergen dan zijn de bergen die het meest dichtbij staan het grootst. De bergen daar achter die 
vallen in de schaduw van de bergen dichtbij, je ziet ze niet zo goed. En zo is het ook met de 
profetieën. De profeet Micha kijkt vooruit en ziet bepaalde dingen, maar hij ziet de dingen op de 
achtergrond weer minder goed.  
 
Wij lezen die teksten met onze eigen blik als christelijke gemeente. Voor ons is de rol van Sion van 
Jeruzalem anders geworden. Het evangelie spreekt erover dat we God overal mogen aanbidden in 
Geest en waarheid. Niet alleen Jeruzalem is de plaats. En Johannes spreekt van het nieuwe 
Jeruzalem. Maar ook Micha deelt al iets van dat visioen, van een wereld waar het kwade ten einde is 
gekomen, waar de Heer heerst en waar mensen uit liefde hem dienen. Voor ons als christelijke 
gemeente is dat geen aardse vrede, maar  die van het hemelse Jeruzalem.  
 
Je moet het zo zien: Het beeld wordt steeds duidelijker, door de eeuwen heen. God maakt zichzelf 
steeds opnieuw bekend, we leren steeds weer bij. En dat geldt ook voor deze tekst. Micha maakt 
melding van de heerschappij, het koninkrijk, dat naar Sion komt. Hij denkt daarbij aan een koning als 
David, toen Israël nog één machtig rijk was onder die goede koning David. Maar wij weten van een 
andere koning. Geen koning die met geweld zijn plaats inneemt en volken verslaat. Maar een 
geweldloze koning, die zichzelf overgaf. Hij is de Vredevorst, op zijn komst wachten wij deze advent. 
In verwachting van zijn tweede komst leven wij als gemeente.  
 
Amen.  
 


