
Preek Micha 7:7 

Schriftlezingen: Micha 7:1-7, 18-20; Lukas 2:25-32 

 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
Wat zijn uw goede voornemens voor 2020? Aan het einde van elk kalenderjaar nemen mensen zich 
dingen voor om in het nieuwe jaar te gaan doen. Je kunt allerlei dingen bedenken. De één wil dingen 
beter gaan doen. De ander wil dingen laten, bijvoorbeeld roken of drinken. Als je naar de profeet 
Micha hier kijkt zou je kunnen zeggen: zijn voornemen staat in vers 7: dat is om uit te zien naar God.  
 
Misschien dacht u wel: waarom deze tekst aan het einde van het jaar? Waarom zo meteen na onze 
gezellige kerstdienst weer zo’n zware profetentekst uit Micha? Want het lijkt allemaal niet zo positief 
als je de tekst hoort en doorleest. Maar toch leek het me goed om deze tekst eens voor het voetlicht 
te halen. Juist aan het einde van een jaar, aan het begin van een nieuw jaar. Dé vraag van de tekst is 
namelijk: wat is je diepste hoop? Waar is als mens je diepste vertrouwen op gebaseerd? Waar kun je 
op terugvallen als alles tegen zit? En het kan goed zijn om eens met die vraag terug te kijken naar het 
afgelopen jaar. Wat waren je drijfveren voor wat je deed?  
 
In Micha 7 klinkt de wanhoop door over de toestand van de maatschappij. En die is alles behalve 
positief, die is eigenlijk alleen maar negatief. Wij kunnen soms een beetje mopperen over de 
maatschappij en de politiek, maar we zien toch altijd wel het positieve. Maar wat Micha beschrijft is 
een maatschappij waar alles verkeerd gaat, waar geen lichtpuntjes meer zijn. Wat Micha beschrijft is 
ergens misschien vergelijkbaar met sommige gebieden die door burgeroorlogen geteisterd zijn. Zoals 
Syrië nu. Of Jemen. Waar niemand te vertrouwen en alles onzeker is.   
 
Micha gebruikt een metafoor van iemand die de oogst naloopt in een wijngaard. Landbouwers lieten 
vaak iets van de oogst hangen voor de armen, zodat zij ook wat te eten hadden. Dat stond in de wet 
van Mozes. Maar degene die hier zoekt vindt niets. De vroege vijgen -dat zijn de beste vijgen- zijn 
allemaal verdwenen. Het is een beeld van kaalheid en verwoesting. En wat is de betekenis van dat 
beeld? Wie of wat zoekt de profeet?  
 
Er is geen goedertieren mens meer, zegt de tekst. Geen chasid, leest het Hebreeuws. Wij kennen dat 
woord van de ‘chassidim’, de streng-Orthodoxe Joden, hier zo aanwezig in onze wijk. In het eerste 
testament is chasid, rechtvaardige, goedertierene, een woord voor iemand die leeft zoals het zou 
moeten, namelijk op zo’n manier dat het beantwoord aan het verbond met God. Een vrome, zouden 
wij misschien zeggen. Stel je trouwens eens voor. Dat er geen goedheid meer in het land was. Geen 
mensen op wie je kunt vertrouwen. Niemand die jou ziet en die aan je denkt. Niemand die iets voor 
je doet zonder daar iets voor terug te vragen. Gelukkig is er in onze maatschappij nog zoveel 
goedheid.  
 
Maar de profeet komt geen goede mensen tegen. Mensen staan elkaar naar het leven. ‘Om kwaad te 
doen staan hun handen goed’ zegt de tekst. Een beetje een gekunstelde zin in het Nederlands. Je zou 
kunnen vertalen: ze zijn begaafd tot het kwade. In het Hebreeuws wordt daarvoor een woordje 
gebruikt dat verwant is aan het woordje ‘goed’. Ze zijn goed in het doen van het kwade, dat is wat de 
profeet eigenlijk zegt. Iets wat eigenlijk niet kan. De profeet ziet pure boosaardigheid om zich heen. 
En wat ziet hij dan?  
 
Het eerste wat de profeet aankaart is corruptie. De vorst, daarbij kunt u denken aan hogere 
beambten als een gouverneur, vraagt geldt voor zijn werk. Rechters waren vaak lokale leiders die 
uitspraak deden in geschillen. Maar zij laten zich betalen. Vooraanstaande mensen laten hun eigen 



belang prevaleren. Wat de profeet signaleert is dat de mensen met een verantwoordelijke taak die 
positie en taak misbruiken voor eigen gewin. Corruptie dus. En dat is funest voor een samenleving. 
Want corruptie is niet alleen verkeerd om zichzelf, het doet ook nog heel veel met de hele 
samenleving: het voedt namelijk onderling wantrouwen. Wanneer je één keer door een vorst, 
rechter of grote bent bedrogen, ga je de volgende keer zelf je eigen zaken oplossen. En zo verdwijnt 
de samenhang in de samenleving, vervaagt de verbondenheid tussen mensen.  
 
Wij leven in een democratische rechtstaat waarin verschillende checks en balances zijn in het 
systeem, waardoor het zichzelf in evenwicht kan houden. De rechterlijke macht is onafhankelijk van 
de wetgever en vice versa en de journalistiek controleert beide. Maar wat een schade kan corruptie 
en vriendjespolitiek doen. Hoe kunnen politieke spelletjes het vertrouwen schaden van mensen. 
Laatst las ik nog een artikel over iemand die zich helemaal niet meer herkende in wat er in het 
parlement gebeurde. Een hoge functie brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee want in alle 
bureaucratie en abstractie van de beslissingen die je neemt gaat het wel over mensen. Eigenlijk is het 
leiden van een overheidsafdeling of een bedrijf handelen in vertrouwen.  
 
Maar de leiders in de tijd van Micha hebben het vertrouwen beschaamd. Het kwade is als een 
doornhaag, het verspreid en vertakt zich als onkruid. Als de één zijn eigen belang laat prevaleren, 
doet de ander dat ook. En het gaat van kwaad tot erger. En zo ziet de profeet  zijn maatschappij naar 
de ondergang snellen. Hij beschrijft het oordeel alsof het al gebeurt, dat is typisch voor de profeten.  
 
Maar de ontwrichting van de maatschappij die de profeet beschrijft gaat nog een stap verder. Niet 
alleen de collectieve samenhang van de maatschappij wordt aangetast, ook haar innerlijke structuur, 
namelijk het verband waarin mensen leven. Nu vragen de termen die de profeet  gebruikt wel om 
toelichting, anders zou je het lezen alsof het over onze tijd gaat. Een vriend is iemand uit de 
omgeving, iemand die je vertrouwt, een gebuur. Maar dan in Oosterse zin. Bij ons leven buren langs 
elkaar heen, maar in die samenleving vormde je een eenheid met je directe omgeving. Een 
huisvriend dat is een vertrouweling. Maar de tijdgenoten van de profeet kunnen niet vertrouwen op 
de mensen direct om hen heen.  
 
En zelfs niet de mensen die het meest dichtbij staan. De basisstructuur van de samenleving toen was 
de brede familie, met een pater familias aan het hoofd en alle bijbehorende familie, maar ook slaven 
en knechten. Maar de profeet beschrijft hoe de belangrijkste relaties in zo’n familie vergaan: de 
relaties tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter en schoonmoeder en schoondochter. De 
zoon maakt de vader te schande. De zoon dat is de opvolger van de vader, de drager van de 
familienaam. De zoon, die juist alles van de vader moest leren, inclusief beroep. De dochter wordt 
opstandig tegen haar moeder, die haar heeft geleerd hoe ze zich dient op te stellen. En dan de 
schoondochter en schoonmoeder: u moet daarbij denken aan het verhaal van Ruth, die alles deed 
voor haar schoonmoeder. De schoondochter moest in die samenleving gehoorzaam zijn aan de 
schoonmoeder. Die basale relaties komt de klad in. De profeet beschrijft het kernachtig: Een 
huisgenoot wordt een vijand. Je kunt zelfs je knechten niet meer vertrouwen.  
 
Wat de profeet beschrijft is dus de totale ontwrichting van de belangrijkste familiestructuren van die 
tijd. Mensen zijn op zichzelf teruggeworpen, niemand om te vertrouwen. Onze tijd en samenleving 
kent weer wat andere structuren. Onze maatschappij is eerder gecentreerd rondom de kleine 
eenheid van het gezin. Maar we moeten ook niet het groeiende aantal alleengaanden vergeten.  
 
Maar zijn er in onze tijd ook dingen waar de profeet ons voor zou waarschuwen? Ik moet dan denken 
aan een doorgeslagen autonomiedenken. Ik denk dat het ons ook iets goeds heeft gebracht. Het is 
ook mooi dat je als kind je eigen weg kunt gaan, door scholing en werk. Maar slaat het in onze tijd 
niet teveel door? Mensen die denken helemaal op zichzelf te kunnen leven en daarbij ook alleen aan 
zichzelf denken. Maar ook in de straat, de buurt, de stad. Veel mensen leven op zichzelf, zonder om 



te kijken naar anderen. Hoe groot is niet de eenzaamheid in onze samenleving? Hoe groot is de 
solidariteit met de groeiende groep armen?  
 
Ondanks dat denk ik dat we ook positief mogen zijn. Over zoveel goeds dat nog gebeurt. Over zoveel 
goede, sterke families. We moeten met dergelijke profetenteksten ook oppassen, je kunt ze niet één 
op één toepassen op onze samenleving.  Daarvoor gaan ze teveel over toen en daar. Maar dergelijke 
teksten houden ons waakzaam op wat belangrijk is. Voor de profeet lijkt niets meer te hopen. Zijn 
situatie lijkt eerder op die van mensen in gebieden als Darfur in Sudan. Als je dergelijke verhalen 
leest kan je dat bij de keel grijpen, zo schrijnend is dat. Is er dan nog iets om naar uit te zien?  
 
Maar het is een vraag voor ieder van ons: Wat is datgene waar je ten diepste je hoop op gesteld 
hebt? Waar kun je op hopen als je niets meer hebt? Die vraag kun je soms ook hebben als je weer 
hoort over een natuurramp of een oorlog. Maar vaak zijn juist de mensen die daarin zitten zoveel 
geloviger dan wij. En ook hier in de tekst gebeurt iets wonderbaarlijks: de profeet beschrijft dus 
eerste totale ontwrichting en ruïnering van de maatschappij. En dan die wonderlijke tekst: Ik zal 
uitzien naar de HEER. Toch. Ondanks alles. Dat is de enige houvast voor de profeet. Dat is zijn laatste 
hoop.  
 
Ik zal wachten op de God van mijn heil. Wachten. Maar dat is niet passief, apatisch, geen ‘we zien het 
wel’, geen ‘de tijd heelt alle wonden’. Dat is actief verwachten van God en in die verwachting leven. 
Dat is de dingen radicaal anders gaan bekijken. God zal mij horen, zegt de profeet. Dat is een 
geloofsuitspraak. Dat is niet te verifiëren. Daar heb je zelf geen controle over. Maar dat is toch een 
diepe zekerheid.  
 
Maar is dat geen opium voor het volk, zou je kunnen zeggen? Is het geen valse hoop om mensen 
klein te houden. Maar dat is het niet. Juist niet, het is juist een kracht die helpt om in de situatie 
anders om te gaan met de dingen. En bovendien het is gebaseerd op eerdere ervaringen. Even later 
verwijst de profeet naar Abraham en Jakob. Gods trouw is gebleken, hij heeft Israël bevrijd uit 
Egypte. En daarom kan de profeet hopen. Omdat God het heeft beloofd, zijn volk niet te vergeten, 
zijn wereld niet te vergeten.  
 
Misschien is dat wel wat ons als christenen altijd hoop geeft, wat er ook gebeurt in de maatschappij. 
Dat is wat Dietrich Bonhoeffer inspireerde om zich in te zetten voor de kerk en zich te verzetten 
tegen het nationaal-socialisme. Dat is wat theologen en bisschoppen in Zuid-Amerika inspireerde om 
zich te verzetten tegen armoede. Dat is wat Desmond Tutu en Nelson Mandela op het spoor  van 
verzoening zette, in plaats van wraak.  
 
In het gedeelte uit Micha 7 dat we niet gelezen hebben volgt dan ook een ommekeer. De vijand moet 
niet te vroeg juichen. God zal ingrijpen. De profeet bidt om Gods herderlijke leiding over zijn volk 
Israël.  
 
En dan volgt dat bijna lyrische laatste stuk waarin één van de  belangrijkste geloofsbelijdenissen van 
Israël uit Exodus 34 wordt geparafraseerd. Maar in een parafrase is iets altijd anders, het is geen 
exacte samenvatting. Hier valt de nadruk op het onmogelijke dat mogelijk wordt, namelijk vergeving. 
Misschien is vergeving wel één van de grootste menselijke onmogelijkheden die er is. Maar het is 
God die ons toch wil vergeven. En vergeving is een nieuw begin. Vergeving is het cadeautje van 
nieuwe tijd, blanco tijd, een schone leest.  
 
God keert zich daarmee tegen datgene wat de diepste vijand van de mens is, namelijk het egoïsme 
van de mens zelf. Het kwade wat Micha eerder zo levendig beschreef wordt als een vijand verslagen. 
De ongerechtigheden worden vertrapt zegt Micha. Hij verwijst naar een militair beeld. God strijd 
tegen het kwade. Het kwade van je eigen hart. De zonden keren niet meer terug, ze zijn in de diepten 



van de zee. Dát is hoop, hoop ook voor de samenleving. Die vergeving die God ons schenkt betekent 
de mogelijkheid van vergeving en een nieuw begin voor iedereen. Voor groepen mensen die elkaar 
bestreden hebben. Dát is wat ons mag inspireren.  
 
Uitzien naar God. Het is de diepste hoop die er is. En de meest levendige, reële hoop die er is. 
Simeon wist ervan. Hij zag heel zijn leven uit en zijn wachten werd beloond. En wat kreeg hij te zien? 
Een onaanzienlijk kind. En toch zag hij het en zag hij het goed: dat was de Vredevorst.  
 
Amen.  
 


