
Preek Micha 6:1-8 

Schriftlezingen: Micha 6:1-8, Mattheus 11:2-11 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Soms kan het wel eens goed zijn om de confrontatie aan te gaan. Als je op je werk met slepende 
onvrede in het team zit, is het belangrijk om dat boven tafel te krijgen. Om het met elkaar uit te 
spreken om daarna weer samen verder te kunnen werken. Anders blijft het onderhuids toch een rol 
spelen en dat komt de samenwerking niet ten goede. Zo is het eigenlijk altijd in menselijke relaties. 
Als er iets tussen jou en je partner in staat is het belangrijk om daar over te spreken.  
 
Het is belangrijk om eerlijk onder ogen te zien wat er leeft, bij jezelf en bij de ander. En dat is 
helemaal niet gemakkelijk. Het is helemaal niet leuk om de spiegel voorgehouden te krijgen van een 
ander. Want dan zie je vaak dingen die helemaal niet leuk zijn. En tegelijkertijd is het alleen een 
ander die dat echt kan doen voor ons. Zelf poetsen we graag ons imago wat op. Kijken we graag in de 
toverspiegel van de zelfrechtvaardiging. Het is daarom verhelderend om soms even no nonsense, 
eerlijk naar jezelf te kijken: waar sta je nu. Dat is eigenlijk wat er in Micha 6 gebeurt.  
 
Het is een heftig gedeelte en dat is niet zo vreemd. Vorige week zagen we al dat Micha leefde in een 
tijd dat het niet goed ging met Israël. Maar mogelijk zijn de laatste hoofdstukken van Micha zelfs 
afkomstig uit een eerdere periode in het Noordrijk van Israël. En in het Noordelijke tienstammenrijk 
ging het eigenlijk na de tijd van koning Salomo alleen maar bergafwaarts. Geen enkele koning diende 
de Eeuwige, ze liepen allemaal achter de afgoden aan.  
 
De rechtszaak 
Maar wat maakt de tekst zo heftig? De hele tekst roept meteen het beeld op van een rechtszaak: de 
termen zijn duidelijk: de bergen en heuvels worden ter verantwoording geroepen, ze moeten 
getuigen, de term rechtszaak. Maar de term rechtszaak krijgt hier een specifieke invulling. In een 
normale rechtszaak worden getuigen opgeroepen en doet een rechter uitspraak. Hier klinkt vooral 
een aanklacht van God tegen Israël. Ze  staan hier recht tegenover elkaar. Het zou goed kunnen dat 
de tekst dienstdeed in de tempel tijdens boetedagen waarop Israël in tijden van crisis het verbond 
met God vernieuwde.  
 
In elk geval is hier rechtszaak een metafoor voor God die Israël ter verantwoording roept voor wat ze 
doen, voor hoe ze leven. Daar gaat het om: om de dingen eens voor het aangezicht van God oprecht 
te bekijken. Vaak staan dergelijke teksten van aanklacht en rechtszaak ook in het verlengde van 
oordeelsprofetieën.  
 
Israël wordt geroepen om eerlijk naar zichzelf te kijken. Dat is belangrijk. Om eens goed in de spiegel 
te kijken. Om oprecht te kijken: hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? Hoe ziet mijn leven eruit in het 
licht van God? Daarom hebben we ook altijd aan het begin van de dienst een moment van 
verootmoediging. Om ons leven open te leggen voor de Heer. Je zou je daarbij kunnen afvragen: 
maar God weet toch alles? Maar dat is ook niet het punt. Het gaat om de relatie, om zelf eerlijk met 
alles naar de Heer te gaan. Want de Eeuwige neemt ons serieus als mens. Ja, je zou in deze tekst 
bijna een gelijkheid tussen God en Israël kunnen lezen. God behandelt Israël als zijn verbondspartner. 
Daar spreekt hij hen op aan.   
 
In een rechtszaak zijn ook altijd getuigen die hun perspectief geven over de zaak waar het over gaat. 
Wie zijn hier de getuigen? Het zijn de bergen en de heuvels, de fundamenten van de aarde. In die tijd 
dacht men dat de bergen verworteld waren onder de aarde in de oerzee. De bergen en heuvels staan 



hier voor de volken om Israël heen die een getuige worden in de rechtszaak. Ze zijn de getuige 
geweest van de geschiedenis van God met zijn volk, van uittocht, intocht. Al de koningen en 
profeten. In de voorbereiding moest ik onwillekeurig denken: Wat zouden de bergen en de heuvels 
over ons getuigen? De smeltende gletsjers en de verdwijnende ijskappen van Groenland? Wat 
zeggen die over ons leven als mensen? Als christenen?  
 
En dan klinkt vanaf vers 3 de aanklacht. De Eeuwige God klaagt Israël aan omdat ze hem niet eerlijk 
behandeld hebben. Ze hebben hem verraden door afgoden te dienen. Door onrechtvaardig te leven 
in het land dat juist zou moeten blaken van gerechtigheid. Israël wordt hier ter verantwoording 
geroepen. Dat is de vraag die de tekst ook oproept ten aanzien van ons: hoe antwoord ons leven op 
God? 
 
Misschien ook goed om bij dit gedeelte van de tekst ook voor jezelf te bedenken: waar kun je 
allemaal niet dankbaar voor zijn als je kijkt naar je leven?  
 
Er zit trouwens ook iets heel moois en kwetsbaars in de tekst. De Eeuwige God refereert aan wat hij 
gedaan heeft voor Israël, dat hij alleen maar goed is geweest voor hen. Alsof het ook anders had 
kunnen zijn. Alsof iets wat God zou doen aanleiding zou kunnen zijn voor Israël om zich van hem af te 
keren. Micha noemt drie voorbeelden waaruit Gods liefde blijkt.  
 
Gods trouw die bleek uit de verlossing uit het slavenhuis van Egypte. De basiservaring  van de 
Exodus, de uittocht. God verloste hen daaruit, gaf hen het verbond op de Sinaï om te leven in vrijheid 
in het land. Vorige week bij de catechisatie zagen we nog hoezeer de wet van Mozes, de Thora, lijkt 
op een verbond tussen twee landen uit die tijd. Daarbij horen rechten, maar ook plichten. De 
Eeuwige liet Israël niet aan haar lot over, maar gaf Mozes, Aäron en Mirjam als leiders die het volk 
voorgingen in de dienst aan God.  
 
Zijn ook wij niet door de Heer bevrijd? Misschien dat u even de wenkbrauwen fronst. Waar moeten 
we van bevrijd worden? We zijn ons misschien niet altijd ervan bewust wat een grote vrijheid wij 
hebben ontvangen door het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft ons bevrijd van zonde. En 
daardoor kunnen we werkelijk in vrijheid leven. Hij ging voor ons uit en wij mogen zijn weg gaan. Dat 
geeft ons een grote innerlijke vrijheid. Dat maakt ons vrij om het goede te doen voor anderen. Dat 
maakt ons vrij van angst voor noodlot en dood en angst voor God. Beseffen we genoeg hoe bijzonder 
de boodschap is van het evangelie van Jezus Christus?  
 
De andere gebeurtenis waaraan door Micha wordt gerefereerd is het bekende verhaal uit Numeri 22-
24. De Moabitische koning Balak had ziener Bileam ingeroepen om Israël te vervloeken. Maar Bileam 
kon uiteindelijk niets anders doen dan Israël zegenen. Ja, hij sprak al van de ster die zou opgaan. God 
beschermde Israël tegen heidense koningen en hun legers en bracht hen veilig in het beloofde land.  
Misschien dat wij niet zoveel vijanden hebben als Israël. Maar kijk eens terug op je leven. Is het 
dankzij jezelf dat je zoveel goeds hebt ontvangen? Is het niet de Heer geweest die je heeft gebracht 
waar je nu staat? Soms hoor je dat ook van mensen terug. Dat ze achteraf zien dat de Heer hen altijd 
nabij was.  
 
Het derde dat wordt genoemd is het verhaal dat we eerder dit jaar lazen uit Jozua 4, in de 
startdienst, namelijk de doortocht door de Jordaan. Hoe Israël door het water heen trok het beloofde 
land in. Het water dat in de bijbel zo vaak symbool is voor de machten van de dood. Zo kun je dat ook 
ervaren hebben. Dat je door een moeilijke periode heen toch weer nieuw perspectief kreeg. Hoe je 
ziek was maar toch weer beter werd verklaard.  
 
Israël wordt herinnerd aan wat de Eeuwige voor hen gedaan heeft. Soms moet je even herinnerd 
worden. Je kunt dat zo hebben als je van iemand hoort die veel meegemaakt heeft. Pas dan besef je 



hoe goed je het zelf hebt. Ik vind dat ook altijd indrukwekkend in het pastoraat als mensen die door 
moeilijke periodes heen gaan nog dat perspectief kunnen behouden, nog kunnen zeggen: ja maar, er 
zijn zoveel anderen die het nog zwaarder hebben. Dat is niet iets wat je zomaar kunt zeggen.  
 
Het antwoord van Israël 
Maar het gerechtelijke drama tussen God en Israël gaat verder. Ze kunnen nu niet anders meer dan 
erkennen dat hun gedrag verkeerd was. Dat ze onterecht afgoden hebben gevolgd. Dat ze God zijn 
vergeten. En dat is niet gemakkelijk om zo eerlijk te zijn naar jezelf. Wij zijn toch als mensen snel 
geneigd om onszelf te rechtvaardigen. Om de schuld buiten onszelf te zoeken. Of om het te 
bagatelliseren. Ach, het was toch zo erg niet. 
 
Maar dan is de vraag: wat nu? Hoe kunnen we God naderen? Het is de vraag van de tempeldienst. 
Hoe kan Israël zich nog vertonen voor God? En meteen schiet Israël in de reflex: offers brengen. De 
dingen die  worden genoemd staan geordend van klein naar groot. De offers die worden genoemd 
zijn in zichzelf buitengewoon waardevol: een eenjarig kalf was veel waard. En dan de enorme 
aantallen van schapen en grote hoeveelheid olie. Met als climax het opofferen van de eerstgeborene. 
Dat was een bekend gebruik in de volken om Israël heen maar ook bij Israël zelf. Koning Manasse, de 
zoon van Hizkia, is er bekend om geworden.  
 
Offeren. Het is zo’n menselijke neiging. Misschien al te begrijpelijk. Wie kent dat niet. De neiging om 
jezelf te verdedigen als een ander je confronteert met iets dat verkeerd gaat. Of om het goed te 
maken door het te willen compenseren. Ook tegenover God. Hoeveel mensen hoor je het niet 
zeggen: ‘ik doe toch goed mijn best, waarom overkomt mij dan dit?’ 
 
Wat is kenmerkend voor een offer? Een offer is een tegenprestatie een verdienste. Je levert zelf iets 
in om weer recht tegenover God te kunnen staan. Maar daarmee gaat het precies verkeerd. Want 
daarmee is het een vorm van zelfhandhaving. Van zelf de controle willen houden. Een transactie van 
ik geef A om B te compenseren zorgt ervoor dat je zelf onafhankelijk blijft. Het is veel moeilijker om 
een beroep te doen op genade. En als dat bij een medemens al moeilijk is, hoe moeilijk is het dan bij 
God? Door een offer blijven de dingen zoals ze zijn: je blijft mens onafhankelijk, op jezelf en God blijft 
God.  
 
Ja, het klinkt heel erg mooi en vroom die hele opsomming van offers ‘voor de zonde van mijn ziel’. 
Maar ondertussen is het een manier om toch zelf overeind te blijven. Ja, zo kun je als mens zwelgen 
in schuldgevoel. Om stiekem bij God een streepje voor te willen hebben. Het is eigenlijk de rol van 
het slachtoffer. Arme ik, ik voel me zo schuldig.  
 
Profetische offerkritiek 
Maar de profeten van Israël zijn altijd nogal kritisch over de offercultus. Hosea zegt het ergens: 
barmhartigheid wil ik, geen offerande. Ook Psalm 40 zegt iets dergelijks. Wat is er verkeerd aan de 
houding van Israël hier in de tekst? God heeft toch zelf offers opgedragen in de boeken van Mozes?  
Nu kan ik hier vanmorgen niet een hele verhandeling over offers in het Oude Testament geven. Laten 
we ons daarom bij de tekst houden. Wat is er verkeerd aan de houding van Israël?  
 
Volgens mij is dat in de eerste plaats het beeld van God. Alsof God iemand zou zijn die onze offers 
nodig heeft. Alsof de Eeuwige afhankelijk zou zijn van onze prestaties en verdiensten. Ja, de afgoden 
rond Israël vroegen allerlei offers, tot het offeren van de eerstgeborene toe. Maar de God van Israël 
vraagt niet het lijden van mensen. God zelf zet de stap naar Israël toe, al door hier in gesprek te gaan. 
Maar ook al eerder door hen te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Door Abraham die grote belofte 
te doen.  
 



De profeten zijn nogal kritisch op de hele tempeldienst. Omdat de tempeldienst kon doorgaan 
zonder dat er werkelijk iets veranderde. Ondertussen kon de onrechtvaardige behandeling van de 
kwetsbaren gewoon doorgaan. Dát is waar de profeten zich tegen afzetten. Offers houden de 
structuur in stand die er is. Daarom is ook de zelfovergave van Jezus aan het kruis het einde van alle 
offers, de doorbreking van die hele offerdienst.  
 
Maar hoe zit dat met ons? Wat betekent geloven voor ons? Betekent dat vooral in de kerk zitten en 
fijn meezingen. Maar van de profeten leren we dat het niet zonder concreet handelen kan. We 
kunnen niet hier vroom samenkomen, zonder dat het consequenties heeft voor hoe we ons 
gedragen.  
 
De weg van de Eeuwige 
Ik kan me goed voorstellen dat hier voor Israël de vraag in de tekst rijst: ‘Wat moeten we dan doen?’ 
Wat als we geen offers kunnen brengen om het goed te maken? Micha wijst terug naar de profetieën 
die door de eeuwen heen aan Israël zijn gebracht. ‘Hij heeft u o mens bekendgemaakt wat goed is’. O 
mens. Het geldt iedereen. Ik moest hierbij ook denken aan rijlessen die ik afgelopen tijd heb gevolgd. 
En wanneer ik dan een fout maakte die ik niet had moeten maken zei de instructeur: ‘Kom op, je 
weet heus wel hoe het moet.’ Zo klinkt ook deze tekst: je weet het wel!  
 
God heeft het bekendgemaakt. Dan is natuurlijk meteen de vraag: zijn we daar dan van op de 
hoogte. Heeft Israël opgelet op al die profetische boodschappen? Hoe zit dat met ons? Verdiepen wij 
er ons genoeg in? Het is niet onbelangrijk om de bijbel te lezen, daar moet je zijn om te weten wat 
goed is voor je. Je weet wat de Heer van je vraagt. De profeet keert het om, in het Hebreeuws zit dat 
er duidelijk in: niet Israël die God opzoekt, naar God vraagt, maar God die Israël opzoekt, iets van hen 
vraagt.  
 
En wat is dan het goede voor de mens? Dat is recht en goedertierenheid. Recht doen. Dat was voor 
Israël: leven volgens de orde die God heeft gegeven. Leven volgens de heilzame leefregels die God 
ons geeft. De bijbel geeft ons duidelijke aanwijzingen wat dat betekent. Dat we als mensen zijn 
aangelegd op elkaar, om elkaar tot hulp te zijn. Ben ik mijn broeders hoeder? vroeg Kaïn. Ja, dus. 
Recht doen is zo leven dat de ander tot zijn recht komt. Dat de vrede heerst om je heen.   
 
Dat is leven van de goedertierenheid. De herziene statenvertaling heeft dat woordje laten staan. 
Eigenlijk wel een mooi Oud-Nederlands woord: het betekent eigenlijk: goedheid die duurzaam is. 
Trouw, vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling het Hebreeuwse woord vaak. Het is wat kenmerkend is van 
hoe God met ons mensen omgaat. En zo worden wij opgeroepen om dat na te volgen, dat te 
imiteren.   
 
Het derde element dat de profeet noemt is ootmoedig wandelen met God. Eigenlijk is het woordje 
ootmoedig hier een beetje misleidend. Dan denken wij al snel aan iemand die passief is. Maar het 
Hebreeuwse woordje dat er staat is juist actief. Je zou het kunnen vertalen met bedachtzaam. Er 
aandacht voor hebben, niet licht mee omgaan. Hoe doen we dat? Wandelen we eigenlijk met God? 
Hebben we daar nog tijd en aandacht voor? Of gaan we onze levensweg en is het fijn als God daar 
ook nog bij is, vooral als het moeilijk is?  
 
Zo verbindt deze tekst die drie elementen die onlosmakelijk verbonden zijn. Het is  dus meer dan 
alleen maar ethiek, dan humaniteit, het is verbonden met God en zijn heilzame omgang met mensen. 
Het is eigenlijk niets anders dan leven uit genade. En wij mogen dan als christelijke gemeente ook 
denken aan die Ene mens die voor ons de gerechtigheid vervulde, zoals het evangelie zegt. Hij deed 
wat wij niet konden. Zijn leven was daar getuigenis van.  
 



In de evangelielezing van vandaag lazen we over Johannes de Doper die twijfelde. Maar Jezus laat 
zien wat hij doet. Hij wandelde met God zoals geen ander mens ooit deed. Zelfs Johannes de Doper, 
die onverschrokken profeet, moest weer even herinnerd worden. En zo worden ook wij vandaag 
herinnerd aan wat goed is. Je weet het wel. Johannes de Doper wist het ook en hij leefde er naar. En 
Jezus zegt: wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.  
 
Amen.  
 


