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De uitleg van Micha’s profetie

Ernest Ouwejan

Na de introductie van de profeet in Woordwijs I en een algemene beschouwing over uitleg van profetieën,
komen we nu toe aan de inhoud van Micha.
We zullen de profeet op de voet volgen en luisteren naar zijn woorden.

Oordeel
De Here God komt naar de aarde als getuige. Ieder moet het horen. Zijn toorn is groot! Bergen versmelten en dalen
splijten.
En waarom? Vanwege de overtredingen van Jakob en de zonden van het huis Israël. En in 1:6-7 beschrijft de profeet de
ondergang van Samaria. Vervuld in 722 voor Christus door Sargon, koning van Assur.
Maar de afgoderij is niet beperkt gebleven tot Samaria. Ook Jeruzalem maakte zich er schuldig aan (1:13). En zij zullen in
grote nood komen, wat ook gebeurd is bij de inval van Sanherib, koning van Assur, in 701 voor Christus. Toen is
overigens het tweestammenrijk niet gedeporteerd als geheel. Dat gebeurde pas een eeuw later door de Babyloniër
Nebukadnessar (598 en 587 voor Christus).

Zonde
In hoofdstuk twee onderstreept de profeet de zonden van het volk. De toorn en boosheid van de Here zijn niet uit de lucht
gegrepen! Men rooft alsof het niets is. Men eigent zich andermans huizen en akkers toe. En zo onderdrukt men de mensen.
En dat wil God niet hebben.
Daarbij komt, dat er valse profeten zijn die zich in extase laten brengen, maar Gods woord niet willen horen noch willen
doorgeven. Zij stellen zich gerust met de gedachte, dat het zo’n vaart niet zal lopen: is de Here zo kort van geduld? Zou dat
zijn handelwijze zijn (2:7)?
Maar hoewel de Here inderdaad goed is voor de oprechte van wandel (2:7) is Hij nu vol boosheid. Want het volk treedt
op als vijand (2:8-9). Men loopt leugenprofeten achterna (2:10).
Hier is men bezig om Gods goedheid uit te spelen tegen zijn duidelijke geboden. Is de Here zo kort van geduld? Nee toch?
Hij is juist groot van geduld. Dus zal het met de oordeelsprofetie van Micha ook wel meevallen. Het zal wel zo’n vaart niet
lopen. Maar men vergeet dat men voor God een vijand geworden is. Men gedraagt zich als vijand. Men doet wat Hij niet
wil zien.

Genade
Maar wat is God genadig. Juist in deze oordeelsprofetie licht dat schitterend op. In 2:12-13 is er toch heilsprofetie. Na het
aanzeggen van oordeel en wegvoering is daar aanzegging van heilstijd.
Het zal u niet verbazen dat bij dergelijke heilsprofetie de verschillende leesbrillen (zie Woordwijs I) voor verschillende
exegeses zorgen. Dat komt ook wel aan het licht in de andere verzen, maar toch met name bij de heilsprofetie. Zij die
denken dat God twee volken verzamelt, zullen deze verzen enkel betrekken op Israël. Zij die God zijn ene volk zien
vergaderen van het begin van de wereld tot aan het einde, hebben echter geen enkele moeite om in deze verzen Jezus
Christus bezig te zien als de goede Herder met het verzamelen van zijn ene kudde (joden en andere volken).
Maar even los van deze verschillen wordt wel duidelijk, dat Gods toorn in dienst staat van zijn liefde. Zijn toorn wil wakker
schudden. Zijn oordelen willen bekering bewerken.

Zonde van leiders en profeten
Dan spreekt de profeet in hoofdstuk 3 de leiders van het volk aan. Zij maken er een puinhoop van. Zij verdrukken het volk
ten dode toe. Dan zal God Zich voor hen verbergen. Zij roepen dan misschien wel, maar God zal niet antwoorden. Hij
verbergt Zich. Wie zelf niet met God verbonden wil zijn en de verbinding verbreekt, moet niet verbaasd zijn wanneer God
Zich verbergt (3:4).
Naast de leiders is het ook niet best gesteld met de profeten: wie hun flink betaalt, kan rekenen op een gunstige profetie.
Maar ook voor hen zal God Zich verbergen (3:7). Wie Gods woord horen wil, zal het bij hen niet meer vinden.



Dan kom je in de profeet Micha wel een ander tegen! Híj spreekt Gods woord. Onomwonden. Hij zegt ronduit
overtreding en zonde aan. En hij roept op: luister toch! Doe jullie oren toch open!
Daar spreekt de genadige God. Hij geeft ruimte tot bekering. Zijn profetie wil ogen en oren openen. Maar men wil niet
horen. Men denkt veilig te zijn omdat de Here in hun midden is (3:11). Hun zal geen kwaad overkomen. Maar Gods
tempel is geen talisman. Je kunt niet over God beschikken omdat zijn tempel bij je is. Hij is het, die regeert en beschikt.
Mensen zijn aan Hem ondergeschikt. En zelfs zijn volk Israël kan door Hem worden gestraft. En dan kan het zelfs zo zijn,
dat de tempel wordt verwoest. En dat laatste zal gaan gebeuren. Onvoorstelbaar, maar waar. Vervuld in 586 voor Christus.

Contrast
In schril contrast met de oordeelsprofetie van hoofdstuk 3 staan de hoofdstukken 4 en 5. Daar wordt een geweldige
profetie gedaan van de toekomst. U begrijpt, dat ook hier weer de wegen uiteengaan afhankelijk van welke bril je op hebt
(zie Woordwijs I).
Zij die denken vanuit verschillende bedelingen, vinden in Micha 4 duidelijke bewijzen:
*        voor een toekomst van Israël te midden van de volken, vs. 1-5;
*        voor een terugkeer van twee- en tienstammenrijk, vs. 6-8;
*        voor een veldslag tegen Gods vijanden, vs. 9-14.
Dat alles dus in de tijd na de opname van de gemeente, dus in het duizendjarig rijk.

Zij die denken vanuit Gods ene verbondsvolk, zien hier profetie van het allesomvattende werk van Jezus Christus. Ondanks
de afval en zonde van het volk Israël, zal Israël toch tot zegen zijn voor de volken (4:1-2). Uit hen komt de Messias voort.
Hij zal vrede stichten. Hij zal de oorlog uitbannen (4:3-5). Hij zal de vijand verslaan. Ja, uitroeien.
Hoe machtig de vijanden nu ook schijnen (4:9-10), toch zal Gods volk worden verlost. Hoewel het een tijdlang niet voor
ogen is: Israël wordt weggevoerd (4:10). Maar juist via Babel loopt Gods weg tot verlossing.

Geen verschillen van inzicht zijn er over 5:1. Daar wordt de geboorte van de Messias voorzegd. Maar onmiddellijk gaan de
wegen weer uiteen bij vers 2 en volgende.
Via de bedelingenleer kom je tot een heilsprofetie voor de twee en de tien stammen. Die in het duizendjarig rijk strijd
voeren tegen Assur (5:4-5). Die als volk een belangrijke rol vervullen (5:6-8). En tot slot Gods oordeel over vijanden,
inclusief hun afgoderij.

Maar via de verbondsgedachte kom je tot een heel andere uitleg. In Christus wordt Gods volk vergaderd en gered en
bewaard. God is het, die regeert. Hij is het, die alles in zijn hand heeft en houdt. Wat er ook aan goddeloze macht is, alles
zal worden uitgeroeid. Wie geen gehoor hebben gegeven aan het evangelie (de roep van Gods liefde), zullen worden
gestraft. God zal wraak oefenen over de volken die geen gehoor hebben gegeven.

Gods klacht
In hoofdstuk 6 spreekt de Here weer als aanklager tegen zijn volk. En moet je dan horen wat Hij zegt! De pijn in die
woorden. ‘Heb Ik u (mijn volk!, vs.3) soms vermoeid? Heb Ik jullie soms wat aangedaan? Laat Ik eens een paar dingen
noemen: Ik heb jullie uit Egypte gered. Ik heb jullie leiders gegeven. Ik heb jullie niet laten vervloeken, maar jullie laten
zegenen door Bileam. Bedenk, mijn volk, dat Ik wel recht van spreken heb’ (vs. 5). Je hoort de pijn van miskende liefde.
En dan laat Micha het volk spreken: ‘Hoe lossen we dit op? Zullen we eens een paar grote offers brengen? Hoe stemmen
we God weer gunstig? Moeten we soms onze kinderen offeren?’ (Tijdens de regering van Achaz is dat gebeurd. Achaz zelf
offerde zijn eigen kind, 2 Kon. 16:3).
‘Maar in slachtoffer en spijsoffer heeft God geen behagen. Brandoffer en zondoffer heeft God niet gevraagd …, ik heb lust
om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste’ (Ps. 40:7-9). En daar gaat het om: wandelen met God, recht
doen en getrouwheid lief te hebben (Mi. 6:8).
God immers is niet gediend van mensen die Hem via hun ‘systeem’ willen manipuleren. Hij wil kinderen die Hem van harte
dienen.

En God spreekt verder in de verzen 9-16. De pijn hoor je in deze opsomming van zonden doorklinken. Men wandelt in
totale zonde. En God gaat straffen. Hij neemt dit niet.
In hoofdstuk 7 gaat de aanklacht nog door. De goddeloosheid is algemeen. En dat leidt ook tot ontrouw in onderlinge
relaties. Vrienden en familierelaties zijn geen houvast meer (7:5-6).



Je zou volkomen moedeloos worden.

Verwachting
Maar er is toch wel verwachting. Te midden van al die zonden klinkt het: ‘Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten
op de God mijns heils; Hij zal mij horen’ (7:6). Zo spreekt het geloof. Vol vertrouwen. Dwars tegen alle ongeloof en
goddeloosheid in.
Ook spreekt het vertrouwen daar waar God straffend aanwezig is in eigen leven. Het is zich bewust van eigen falen en
eigen tekort (7:9).
Vol vertrouwen wordt uitgezien naar de vernietiging van de vijand, als God gerechtigheid oefent (7:9-13).

De profeet bidt (7:14): ‘Weidt uw volk met de staf’. En de Here antwoordt: ‘Zoals het bij de uittocht uit Egypte was, zo zal
Ik weer wonderen doen en mijn volk uitredden’. En de profeet besluit met lofzegging: ‘Wie is een God als Gij? U vergeeft
de zonden.’
Wat stond deze profetie niet bol van zonden. Maar God wil vergeven. Tot in de diepten van de zee met de zonden: weg
ermee. God is trouw aan zijn beloften. Uit het nageslacht van de vrouw, uit het nageslacht van Abraham, zal de Messias
geboren worden. En zo zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
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