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Micha en de uitleg van profetieën

Ernest Ouwejan

Vooraf
Het schrijven van een artikel over Micha is niet zo eenvoudig. En zeker niet als dat in kort bestek moet. Want
in de uitleg van de profetie van Micha kom je een heleboel tegen. Dat merk je wanneer je verschillende
commentaren naast elkaar legt. Niet alleen de tekst als zodanig is niet eenvoudig vast te stellen. Ook de
betekenis ervan is nog niet zo een-twee-drie te duiden.

Daarbij kom je ook in aanraking met visies op de Schrift, waarmee wij over het algemeen niet zo vertrouwd zijn. Nu kun je
je van sommige visies snel afmaken omdat zij schriftkritisch zijn. Soms streept men gemakkelijk bepaalde gedeelten weg
om een uitleg erdoor te krijgen. Met dergelijke visies zal ik mij in dit artikel niet bezighouden. Maar er zijn er ook die op
basis van Micha een duizendjarig vrederijk verwachten. En dat niet omdat zij elementen van de Schrift wegpoetsen.
Integendeel: men wil de Schrift lezen zoals zij zich aandient. Net als ikzelf.
En dat is best bevreemdend. Lees ik dan niet goed? Of zij misschien niet?
Aan dergelijke kwesties wil ik niet voorbijgaan. Maar deze artikelen zijn ook te kort om tot een totaaloverzicht en
-behandeling te komen. Daarom heb ik ervoor gekozen om te proberen iets van de standpunten te verduidelijken. Het is
immers belangrijk om iets van de achtergronden van een visie te weten. Anders komen we wel met kritiek, maar slaan we
gemakkelijk de plank mis. Of doen we gemakkelijk de ander onrecht.

Micha en zijn tijd
Micha wordt genoemd ‘de Morastiet’. Daarmee wordt een plaats aangeduid. Dat plaatsje lag vlakbij Gat, ten zuidoosten
van Jeruzalem.
Hij profeteerde in de tijd van drie koningen: Jotam, Achaz en Hizkia. Dat is globaal genomen van 750-700 voor Christus.
Micha profeteerde in die tijd niet als enige. Jesaja profeteerde in dezelfde tijd. En ook Hosea was actief tijdens de regering
van Jotam, Achaz en Hizkia.
Politiek was het een woelige tijd. Er dreigde gevaar vanuit Edom in het zuidwesten. Ook dreigde gevaar vanuit het
zuidoosten: de Filistijnen. Bovendien was er in de tijd van Achaz dreiging uit Syrië en Efraïm.
Vooral ook Assyrië was bezig om zijn macht verder op te bouwen en uit te bouwen. Dat alles onder de leiding van Tiglat
Pileser.
U kunt van deze tijd lezen in 2 Kon. 15:32 - 2 Kon. 20 en 2 Kron. 27 - 2 Kron. 32.

Uitleg profetieën
Brilletje
Bij het uitleggen van bijbelgedeelten hebben we allemaal een soort bril op. We lezen de Bijbel immers niet voor het eerst.
En we lezen ook niet alleen maar Micha.
Wanneer we Micha lezen, dan komen in ons hoofd ook een heleboel andere bijbelgedeelten mee. Dat is ook goed. Dat
zorgt er namelijk voor, dat je in je uitleg niet ontspoort. Dat noemen we Schrift met Schrift vergelijken. Een uitlegger doet
dat bewust, maar wanneer we gewoon de Bijbel lezen, dan gebeurt dat ook haast vanzelf.
Verder hebben we vele preken gehoord en vele artikelen gelezen en veel nagedacht over de Bijbel. Dat komt allemaal mee
wanneer we lezen in Micha. Dat is heel positief. Zo hebben we al veel achtergrondkennis. Micha kunnen we daarin dan een
plekje geven.

Er zit ook een lastige kant aan dat brilletje. Want het is onmogelijk geworden om de Bijbel helemaal onbevangen te lezen.
Om te lezen alsof je de Bijbel voor het eerst leest. Om even net te doen alsof je al je kennis niet hebt.
Waarom zeg ik dit? Omdat ik mensen tegenkom die anders met een profetie als Micha omgaan dan ik. Ik ken sommige
van hen persoonlijk, en ik weet dat zij net zo eerlijk de Bijbel willen lezen als ik. Ook zij willen alleen maar luisteren naar
God en doorgeven wat Hij zegt. Toch komen zij tot hele andere conclusies. Zij denken bijvoorbeeld aan een toekomst
voor het huidige Israël. Eventueel in een duizendjarig rijk. Bij Micha 4 denken zij onmiddellijk aan zo’n rijk.



Wanneer ik mij niet realiseer dat zij door een ander brilletje kijken dan ik, begrijp ik er niets van. Hoe komen zij toch bij zo’
n rijk. En voor ik het weet, denk ik: zouden ze de Bijbel wel kennen? Lezen zij de brieven van Paulus wel? Want schrijft
die niet duidelijk, dat Israël en de volken samen aanspraak mogen maken op Gods beloften in Christus?
Terwijl zij op hun beurt denken: ís die Ouwejan nu zo dom of lijkt het maar zo? Je kunt toch niet zomaar de kerk in deze
profetieën inlezen? Hoe kun je nu de oordeelsprofetieën laten slaan op Israël en de heilsprofetieën op de kerk? Is dat
eigenlijk ook niet een beetje kritisch naar de Schrift? Je laat immers niet staan wat er staat….

Zo zie je, dat men wederzijds zich afvraagt: zouden ze de Bijbel wel lezen?
Maar daarmee doe je elkaar gemakkelijk onrecht. De ander leest waarschijnlijk zijn Bijbel net zo serieus als ik. Je komt er
dus niet uit wanneer je de ander vraagt de Bijbel te lezen. Daarvoor moet je kijken naar het brilletje waarmee we lezen.
Wij kennen over het algemeen vraag en antwoord 54 uit de Catechismus over de kerk: Jezus Christus vergadert van het
begin van de wereld tot aan het einde zijn gemeente. Gods bondsvolk is van alle tijden en plaatsen. Voor ons is dat zo
vanzelfsprekend, dat we profetieën over een rijk van vrede moeiteloos kunnen interpreteren. Het gaat in die profetieën over
Gods volk: naast joden ook heidenen, die op de olijf geënt zijn (Rom. 11).

Maar er zijn mensen die niet denken vanuit Gods ene verbond met het ene bondsvolk. Zij denken in verschillende fasen of
bedelingen. Daarvan zijn verschillende schema’s. Sommigen denken aan zeven bedelingen. Anderen vinden het zevental te
kunstmatig, maar denken wel in bedelingen. Hoe dan ook, in hun ogen is kenmerkend, dat Gods omgang met het volk
Israël (vanaf Abraham) losstaat van Gods omgang met de gemeente. Want dat zijn twee aparte bedelingen.
Jezus Christus vergadert zijn gemeente uit alle volken (inclusief Messiasbelijdende joden). Die gemeente heeft een toekomst
bij God in de hemel (dat is dus één bedeling). Maar God heeft ook nog zijn plan met het volk Israël als volk. Dat heeft een
toekomst in een vrederijk op aarde (dat is dus een andere bedeling). En dat onderscheid blijft bestaan, ook wanneer de tijd
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is aangebroken. In Gods plannen zijn er dus twee volken van God.
Wanneer je gewend bent om zo de profetieën te lezen, gaan je oren klapperen wanneer mensen de profetieën van
bijvoorbeeld Micha zomaar toepassen op de kerk.

Letterlijk?
In dit verband wordt vaak gevraagd hoe je de profeten uitlegt: ‘letterlijk’ of ‘geestelijk’. Met geestelijk bedoelt men, dat je
de profetieën die aan Israël zijn gedaan, ook in de kerk vervuld kunt zien. Terwijl men met letterlijk bedoelt, dat je naar de
letter moet uitleggen. Als er Israël staat, dan gaat het dus niet over de kerk.
Van Bruggen heeft al eens geschreven dat die termen ‘letterlijk’ en ‘geestelijk’ de posities niet helder weergeven (Het lezen
van de bijbel, p. 116).
Want veel elementen in de Schrift zijn beeldend en beslist niet letterlijk bedoeld. En dat erkennen zowel zij die letterlijk als
zij die geestelijk willen lezen. Daarbij komt, dat het Nieuwe Testament soms duidelijk maakt hoe een profetenwoord moet
worden opgevat. Als Maleachi spreekt over de komst van Elia (Mal. 4:5), kun je dat niet meer letterlijk opvatten na het
horen van Jezus’ onderwijs. Hij laat duidelijk weten, dat deze tekst in Johannes de Doper is vervuld (Mat. 11:14 en
16:10-13). Het is belangrijk om dit helder te hebben, omdat er op dit punt gemakkelijk beschuldigingen geuit worden.
Wanneer je profetieën over Israël ook in de kerk vervuld ziet, wordt je verweten de letterlijke tekst te vervangen door een
interpretatie. Terwijl je juist probeert de tekst recht te doen in de context van heel de profetie en van heel de Schrift.
Wanneer je profetieën over Israël slechts in Israël vervuld ziet, wordt je soms verweten te kortzichtig met de Schrift om te
gaan. Terwijl je juist probeert een profetie te lezen zoals die zich aandient.

Je komt tot een zinvolle gedachtewisseling als je gaat doordenken en spreken op je totale visie op God en zijn heilswerk,
dat Hij in Christus tot stand brengt. Horen daar nu twee volken bij of één volk?
Dat is bijzonder interessante stof, maar daarover zullen we het hier niet hebben. Het moet immers gaan over Micha. Ik zal
dan ook niet een poging doen om een mening op basis van Micha te bewijzen. Wel geef ik af en toe de beide visies op een
gedeelte weer. Waarbij uiteraard mijn eigen mening wel zal doorklinken.
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