
Micha 6:1-8 

1  Hoor toch wat de HEER zegt! 
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 
laat de heuvels getuige zijn.

2  Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 
De HEER heeft een geschil met zijn volk, 
hij klaagt Israël aan:

3  ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!

4  Ik heb je weggeleid, 
bevrijd uit de slavernij in Egypte. 
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam 
om jullie voor te gaan.

5  Ben je dan vergeten, mijn volk, 
wat Balak besloot, de koning van Moab, 
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’

6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 
waarmee hulde brengen aan de verheven God? 
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?

7  Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 
met olie, stromend in tienduizend beken? 
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

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.



Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Moet u zich eens voorstellen: u vindt een folder in de bus met als titel ‘welkom in de
kerstdiensten’, u slaat hoopvol de folder open en verwacht iets te lezen over de liefde van
God, zijn goedheid...
Maar wat leest u? ‘God heeft een geschil, een rechtsgeding met u!’
Ik weet niet wat u allemaal denkt en ik weet niet wat u doet -weg ermee, in de prullenbak... 
Maar 28 eeuwen geleden was er iemand, die dergelijke woorden in de mond nam.
Micha, hij werd geboren in de 8e eeuw voor Christus en zijn naam is een invuloefening: ‘wie
is als ... ?’ 
En aan het slot van het boek Micha wordt de invuloefening gemaakt: ‘wie is een God als U.. ?
Zoals een kunstschilder zijn eigen handtekening zet in een hoekje van het doek, zo doet Micha
het aan het slot van zijn boek.
Micha was onder de indruk van de heiligheid, de onvergelijkelijkheid van God. 
En in zijn tijd moest hij constateren dat er een wereld van verschil was tussen wat hij zag op
aarde en wat hij wist van God: een verschil van dag en nacht.
En zo lees je in zijn profetie: ‘de Heer heeft een geschil’ met zijn volk, Israël 
Micha klaagt iedereen aan, de leiders van het volk, de hoge ambtenaren en generaals, want zij
-verdedigden het land tegen de Assyriërs, die opdrongen uit het noorden-, maar ze beroofden
de grond van de armen om daarop hun verdedigingswerken en hun eigen huizen te bouwen. 
Dat is altijd zo: als een samenleving gaat kraken, zijn de zwakken het eerst de dupe en dan
wringen de sterken zich naar voren. 
Dan is er één wet: het recht van de sterksten.
Zo was het in die tijd: corruptie, bedrog, misbruik geweld, geen voorbeeldfunctie van leiders. 
En dan denkt iedereen: het is normaal, hij doet het ook. Je ziet het op t.v. dus waarom ik... in
de kerk is het niet veel beter ... alles moet kunnen.
Micha trekt verschrikkelijke beerputten en hij verwijt de geestelijke leiders van zijn tijd dat zij
geen leiding geven en iedereen maar in slaap sussen: God houdt van ons, is vergevingsgezind,
welterusten en morgen gezond weer op. 
Maar Micha zegt: ‘Er zit iets volstrekt scheef tussen u en de Here God’! 
En Micha vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen
Aan God ligt het niet, want Hij heeft het goede betoond.  
Hij is de God van de Uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in het
land Kanaan 
Dus God zou kunnen vragen: Mijn volk, wat heb Ik je misdaan en waarmee heb ik je
gekweld?
Een vraag die we ook vandaag wat meer tot ons door mogen laten dringen.
Want ik heb wel eens het gevoel dat met al de waaromvragen die wij aan God stellen -en die
ook mogen gesteld worden- wij de waaromvraag van God aan ons niet meer horen.
Wij vragen wel: God, waar bent U? maar horen we ook dat God zegt: waar ben jij?
Soms lijkt alsof God zich tegenover ons moet rechtvaardigen en lijkt Hij in de
beklaagdenbank te zitten
Micha zegt: God is anders. God is geen zielepoot die zich laat aanklagen, maar God troont in
de hoge, en Hij roept zijn volk te verantwoording! 
Hij zegt: Ik ben er, maar waar ben jij! Ben je voorbereid op Mijn komst. Is het al Advent? 
Wat je daarvoor dan moet doen?
De mensen in Micha’s tijd komen dat met drie zaken waarvan zij menen dat die kunnen
helpen om God te verwelkomen in hun leven. Om het dus meer advent te laten worden



Ze zeggen
1. We kunnen brandoffers brengen van de beste kwaliteit: eenjarige stieren. 
Ze bedoelen eigenlijk te zeggen: als we meer kwaliteit leveren, meer perfectie nastreven dan
maken we ons vast voor God aanvaardbaar! 
Maar zou God perfectie verlangen van mensen, van mij? 
Ik denk het niet en ik kom nogal eens christenen tegen die vanwege hun perfectionisme in de
kreukels raakten. Niemand is perfect!
Ze zeggen
2. We kunnen het ook over de boeg gooien, die van de kwantiteit, de hoeveelheid. Dus van
alles meer. En dan worden gigantische getallen genoemd: duizenden, rammen, of olie
stromend in tienduizenden beken. 
Ze bedoelen te zeggen: we moeten gewoon veel doen, veel godsdienstige plichten, veel naar
de kerk, veel geld weggeven.
Maar gaat het om veel, veel, veel? Op zich niet slecht, maar ik lees nergens dat ik mij daarmee
voor God aanvaardbaar maak. En van veel kan je ook moe van worden, of trots.
Ze zeggen
3. We kunnen ook iets extreems doen: ons oudste kind geven, de vrucht van onze schoot. 
Ze bedoelen: we moeten een extreem offer brengen voor de goede zaak. 
Maar is het de bedoeling dat dat ten koste gaat van mensen, van je gezondheid, welzijn?
Dat komt aardig in de buurt van de fanatieke fundamentalisten die alles over hebben voor hun
geloof ten koste van mensenlevens en daarbij alles opblazen.
Nee, niets van dit alles!!! Hoor ik Micha zeggen.
Het gaat er niet om dat er ‘iets’ van ons wordt gevraagd: in ‘lichte’ kerken weinig en in
‘zware’ kerken veel. Dat is allemaal onzin natuurlijk. 
God vraagt niet ‘iets’ van mij. Hij vraagt mijzelf. 
Dan komt de weg vrij, wordt het Advent en komt Hij.
Micha zegt - wat je moet doen om het Advent te laten is eigenlijk al lang bekend: ‘Er is jou,
mens, gezegd wat goed is en je weet wat de Heer wil’.
God vraagt niet om dingen te doen waarmee je Hem gunstig kunt stemmen. 
Hij vraagt je te reageren op Zijn goedheid, en dat is niks anders doen dan doen wat God Zelf
aan de mensen gedaan heeft.
Drie zaken: Niet anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je
God. 
Ten eerste: Geloven heeft allereerst met niks anders dan recht doen te maken
Geloven is veel meer dan een zienswijze en religieuze beschouwing, het is een zijnswijze, een
manier van doen, een appèl op ons geweten en een concrete opdracht. 
Recht doen is ook de rechtsorde bewaken en bewaren in de opvoeding, het onderwijs, de
politiek, staatkunde, wetenschap, de zwakken recht doen, eerbied hebben voor het leven. Niet
alles in je email plaatsen en niet alles op dat internet zetten. Beheers je! Dan wordt het
Advent.
Ten tweede: Omdat je je bij recht doen kunt verschuilen achter politieke correctheid, gaat het
ook om niks anders dan trouw te betrachten. 
En bij trouw gaat het om de gezindheid in de zeer persoonlijke verhoudingen.
Het gaat er niet om dat we van de mensheid houden, maar van mensen. 
Het gaat er niet om dat de premier correcte politiek bedrijft, de zakenman efficiënt is en de
dominee zijn ambt goed uitvoert, maar dat ze persoonlijk integer zijn, dus persoonlijk in
praktijk brengen waar ze voor staan. 
Anders word je ongeloofwaardig. En dat zijn gezagsdragers vandaar helaas nogal eens.



Trouw heeft ook te maken met niet alleen je laten leiden door gevoelens van sympathie en
antipathie, maar door keuzes die je maakt.
Trouw, het heeft ook te maken met mensen niet als dingen en nummers beschouwen, maar
achter de mensen, die je misschien niet altijd sympathiek vindt, die niet allemaal je vrienden
zijn toch door God geliefde mensen blijven zien. Dan wordt het Advent.
Ten derde: En niks anders dan nederig de weg te gaan je God.
Om het uit te houden in het recht doen en trouw zijn moet je op een of andere manier met God
optrekken, je diep in Hem verwortelen.
De weg van God gaan, dat betekent dat ons leven zich rond deze God moet afspelen.
Bonhoeffer zei dat we God niet naar de rand van ons bestaan duwen en Hem reserveren voor
de doop, het huwelijk en de begrafenis; God moeten we ook niet opsluiten in een bepaalde
ruimte op een bepaalde tijd, maar Hem midden in het leven verwelkomen.
En om dat te doen moet je je poriën openstellen en er rekening mee houden dat er meer is dan
je ziet.  Dan wordt het Advent.

Niet anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 
Zit die drieslag in mij?  
Wat zo mooi in Spreuken staat: mijn zoon, geef me uw hart. Niet iets, maar jezelf.
Jezus Christus is ons daarin voor gegaan. Hij was en is de weg van God naar ons toe. Hij liet
het zien door tekenen en Hij vraagt Zelf geen aanstoot aan Hem te nemen
En Hij is ons niet alleen voorgegaan, maar ook voor ons gegaan zodat Paulus de kern van het
evangelie samenvat met: ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en dien
gekruisigd.
Want in Hem en door Hem doe ik recht, betracht ik de trouw en ga nederig de weg van mij
God.
Dat is een ware Advent.

Amen.


