MICHA
Kern
Micha, een van de kleine profeten, uit het kleine dorpje Moresjet, stelt het onrecht van de groten/
rijken ten opzichte van de kleinen/armen aan de kaak. Dit gebeurt in de sfeer van een rechtszaak.
Opbouw
Het bijbelboek Micha kan grofweg als volgt worden ingedeeld:
1-3
de aanklacht van God - tegen de leiders/heersers/onderdrukkers in Israel
4-5
de vrijspraak - typisch God: Hij vonnist, maar de genade komt altijd mee
6-7
het vonnis - voorwaardelijk, gebeurt pas 100 jaar later: God geeft tijd om tot inkeer te komen
Kerntekst
Wat moet Israel en wat moeten wij doen voor de wereld? Niet: duizenden offers (voorstel van Israel
in 6:6-7). Maar slechts drie dingen: recht doen, trouw liefhebben, nederig wandelen met je God. Dit
staat in 6:8: ‘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.’
In dit kader zet déze quote ons wel aan het denken: “De tragedie van miljoenen weeskinderen wordt
overstemd door honderdduizenden kerken met hun aanbiddingsliederen…”
Lijnen
Micha is een tijdgenoot van Jesaja. Jesaja, een prins uit Jeruzalem, profeteert net als Micha tegen het
onrecht dat de armen wordt aangedaan.
Micha kent de pijn van het platteland, van het kleine tegenover het grote. Hij profeteert over dingen
die in Jeremia’s tijd gaan gebeuren, 100 jaar later: ‘Met de onderdrukkers zal het slecht aflopen!
Want de Heer zegt tegen hen: “Jullie zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Er komt een vreselijke
tijd voor jullie”.’ (2:3)
Micha heeft indruk gemaakt, want Jeremia verhaalt van Micha: ‘Toen Hizkia koning van Juda was,
trad Micha als Moresjet op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda: “Jeruzalem zal tot een
puinhoop worden”.’ (Jer. 26:18)
Micha komt uit Moresjet, dat vlakbij het dorpje Betlehem ligt, ten zuiden van Jeruzalem. Ook uit
Betlehem komt iemand die klein begonnen is… Jezus! Micha profeteert al 700 jaar voor dato over
hem: ‘En jij, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand
voort die voor mij over Israel zal heersen.’ (5:1)
Uitgelicht
Onrecht en recht
Onrecht is scheef:
Recht is letterlijk recht, iedereen gelijk:
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De aanklacht
‘Luister, leiders van Israël! Jullie zouden eerlijkheid en recht belangrijk moeten vinden. Maar jullie
haten het goede, en houden juist van het kwaad! Als iemand rustig voorbijloopt, pakken jullie zijn jas
af. Jullie jagen vrouwen weg uit de huizen waar ze gelukkig zijn. En jullie maken hun kinderen voor
altijd ongelukkig.’ (Micha 2 en 3)
Al dit onrecht vindt ook nu nog plaats: slavenhandel, onderdrukking, uitbuiting, bedelaartjes, mensen
en landen in armoede houden door weigeren schulden kwijt te schelden, …
Ook vluchtelingen (politiek én economisch) vormen een aanklacht tegen onze rijkdom en
schijnzekerheid.

Het vonnis
Het volk Israel wordt in de tijd van Jeremia door het wrede volk Assur in ballingschap weggevoerd.
In onze tijd komt het vonnis misschien wel in deze vorm: aanslag op de Twin Towers, bankencrisis, …
Nederig wandelen met je God
Dat is je plek weten voor God. God wil geen mensen die een beetje ‘doen’ aan God en ondertussen in
zijn naam andere mensen aan zich onderwerpen. Zonder God willen mensen altijd boven elkaar
staan. God staat boven de partijen. Hij is een goede, liefdevolle, absoluut onpartijdige Rechter en alle
mensen zijn verder gelijk.
Klein tegenover groot
Als je stuit op onrecht kun je je in je eentje zo machteloos voelen. Maar God is ook degene die je
motiveert en helpt en laat weten dat je hemelse dingen kunt doen. Hij bevrijdt je van dat gevoel van
verzuipen, maar Hij wil vooral ook hen bevrijden, die echt dreigen te verdrinken.
Het is het dorp tegenover de stad. Moresjet en Betlehem tegen Jeruzalem. En Jezus tegen de hele
wereld. God ontmaskert en ontwapent de grote mensenwereld.
De vrijspraak
Micha en Jesaja profeteren beiden: ‘Dan komen alle volken bij elkaar op de berg Sion. Daar zal God
als een rechter tegen ze spreken. Hij zal machtige volken uit verre landen leren wat goed en slecht is.
Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van
maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.
Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten, en onder zijn
eigen vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten.’ (Micha 4 en Jesaja 2)
Wat kan ik doen?
Micha neemt ons mee naar God toe, naar de rechtbank in de hemel. Waar staan we? In de
beklaagdenbank of bij de verdediging van de slachtoffers, de minderheden? Leven we door zoals we
altijd deden, of gaan we een verschil maken? Sluiten we onze ogen voor al het onrecht of kijken we
met God mee?
Hoe? Eerlijke producten kopen, niet meedoen aan kruimel discriminatie, niet je stiekem superieur
voelen, voedselbank, vluchtelingenwerk, collecten voor anderen in de kerk, hulp verlenen, …
Lied
Claudia de Breij – Mag ik dan bij jou? Maar dan omgekeerd:
Als de oorlog komt
en als je dan moet schuilen,
kom je dan bij mij?
Als er een clubje komt,
waar je niet bij wilt horen,
kom je dan bij mij?
Als er een regel komt
waar jij niet aan voldoen kan,
kom je dan bij mij?
En als je iets moet zijn
wat je nooit geweest bent,
kom je dan bij mij?
Kom maar bij Mij, zegt Jezus, als je moe en belast bent. Ik ga je rust geven en zorgen dat alles te –
recht komt.

