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In dit onderdeel stel ik een aantal zaken aan de orde. Dat doe ik kort. Het zou als inleiding op een bespreking
kunnen fungeren.

Bagatelliseren van zonden (2:7)
Het ‘huis Jakobs’ speelt Gods goedheid uit tegen zijn oordeelswoord. 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.

Daarin zijn voor onze tijd lessen te trekken. God is goed. En vriendelijk zijn zijn woorden voor de oprechten van wandel
(2:7). Maar de Here toornt tegen onrecht en tegen verwerping van zijn geboden. Dan kun je Hem tegenkomen. Met God
kun je niet sollen.
‘Eigenlijk had ik dit of dat niet moeten doen, maar God zal het wel goed met me maken’, zo kun je soms horen. Maar dat
miskent Gods toorn en boosheid over de zonden van mensen. Hij strafte er Jezus Christus voor. En door Jezus Christus
word ik van die zonden bevrijd. Maar ik kan mijn zonden niet wegredeneren met een beroep op Gods goedheid. Dat kan
alleen door Jezus Christus en die gekruisigd.

Hoe gaat u nu om met deze dingen? Herkent u dat wegredeneren van zonden? Bagatelliseren heet dat. Is een
oppervlakkige, gewoontegetrouwe vraag om vergeving (dat hoort immers in elk gebed) ook niet een vorm van
bagatelliseren van eigen tekort? Jezus Christus gaf zijn leven voor mijn tekort. Hij sterft. God bagatelliseert mijn zonden
niet. Zo leer ik mijn zonden te zien als strafwaardig. Mijn zonden kan ik niet wegredeneren. Ik kan ze wel laten wegwassen.
In Christus’ bloed.

Hoe leer je om dat bewust te doen?
Hoe leer je het aan je kinderen?
Hoe voorkom je dat mensen in hun schuld(besef) blijven hangen? Spreken over zonden moet immers bij Jezus Christus
brengen!

Godsverberging (3:4)
In Micha’s dagen werd God genegeerd. Men leefde langs Hem heen. En men deed wat goed was in eigen ogen. En dan
verbergt God Zich. Wie zelf niet met God verbonden wil zijn en de verbinding verbreekt, moet niet verbaasd zijn wanneer
God Zich verbergt (3:4).
Toch kom je wel mensen tegen die daarover boos zijn. Zelf hebben ze God steeds genegeerd, maar nu hebben ze Hem
nodig. Maar dan krijgen zij met Hem geen contact. Over die verberging van God is veel geschreven de laatste tijd onder
het kopje ‘Godsverduistering’.

Nu is onze grote en verheven God onzienlijk (1 Tim. 1:17 en Heb. 11:27). Wij kunnen Hem met onze ogen niet
waarnemen. Maar wat wordt dan bedoeld met verberging? En als God Zich nu voor ons zou verbergen, hoe merk je dat
dan? We zien Hem immers toch al niet.

Hebt u ook voorbeelden uit eigen leven van momenten dat God Zich verborg (of u dat idee had)?

Een ander punt: God haalt niet alle moeiten van mijn pad. Ik moet soms door beproeving heen. Ik krijg soms veel te
dragen. Zo heb ik soms met mijn God te worstelen. Ik moet Hem soms zoeken (met de belofte, dat ik Hem dan ook
vinden zal).
Maar bestaat niet het gevaar, dat ik mijn worsteling verwar met verberging van God? Met andere woorden: sommige
mensen zijn bang dat God Zich voor hen verbergt, terwijl zij worden beproefd.



Dus: hoe onderscheid je nu tussen beproeving en verberging? Of: hoe troost je mensen die in dat dilemma gevangen zitten?

Nog een punt: ik ontmoet veel jongeren die God als heel ver weg ervaren. Hun beleving is te typeren als: Hij verbergt zijn
aangezicht voor hen (3:4), en: er komt geen antwoord van God (3:7). Zo ervaren zij het tenminste.
Heel treffend vind ik wat in Hebreeën 11:27 staat: ‘Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings
te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke’. Dat gaat over Mozes. Zo kan een mens dat ervaren: de
Onzienlijke zien. En dat gun ik de jongeren van harte. Maar ik loop stuk op mijn eigen onvermogen. Ik kan het ze niet
geven. Ik kan hun de ogen niet openen. Elisa bad eens voor zijn knecht: Here, wil hem de ogen openen (2 Kon. 6:17). Zo
moeten wij dat doen. God opent ogen.

Is er nog meer wat we kunnen doen? En zijn wij misschien ergens iets vergeten dóór te geven? Met andere woorden: is het
probleem van de jongeren geheel op tijd en cultuur terug te voeren, of hebben wij als kerkgemeenschap in de
geloofsoverdracht steken laten vallen?

Levende omgang (6:6-8)
God is niet gediend van mensen die Hem via hun ‘systeem’ willen manipuleren. Hij wil kinderen die Hem van harte dienen,
zo schreef ik bij dit gedeelte in het tweede artikel.
Een geheel van voorschriften wordt een systeem. Daaraan is niets verkeerds. Het systeem van Gods volk was gebaseerd
op Gods Woord. Alle offers, zegt God in Psalm 50:8, zijn prima voor elkaar. Volgens de regels.
Zo hebben wij ook onze regels en gewoonten. Gebaseerd op Gods Woord. Vanuit dat Woord doordacht. Maar wij zijn
gewone mensen. Het gevaar is er daarom ook bij ons, dat dit geheel aan regels en gewoonten tot een doods systeem
verwordt. Het hart van onze gewoonten en regels moet ons hartelijk geloof in de almachtige God zijn. Hij wil mensen die
Hem lof offeren (Ps. 50:14, 23). Hij geniet van mensen met open oren (Ps. 40:7), die zijn wil van harte doen (Ps. 40:9). Hij
wil graag, dat wij recht doen, trouw zijn en met Hem wandelen (Mi. 6:8).

Mijn vragen:
Herkent u uit eigen leven (niet dat van de buurman!) het gevaar dat onze regels een doods systeem worden?
Hoe gaan we daarmee om? Hoe voorkomen we dat?
Hoe dragen we onze hartelijke liefde voor God aan onze kinderen over? Hoe leer je hun te wandelen met God?
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