
zondag 1 december 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Micha 2 
Micha 2 
1  Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het 
ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. 
2  Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van 
huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. 
3  Daarom-dit zegt de HEER: Over dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen 
afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking! 
4  Dan zal dit over jullie worden gezegd, dan zal deze weeklacht klinken:  
‘Het is voorbij!’ zal men zeggen.  
‘We zijn reddeloos verloren.  
Ons erfdeel wordt verkwanseld,  
het wordt ons ontnomen,  
ons land onder afvalligen verdeeld.’ 
5  Daarom blijven jullie achter wanneer het volk van de HEER het land verdeelt. Niemand zal voor 
jullie het lot werpen wanneer het meetlint wordt gespannen.  6  ‘Houd op, ‘zeggen zij, ‘houd op met 
dat geprofeteer! Komt er nooit een eind aan die beschimpingen? 7  Zou dit het zijn wat het volk van 
Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?’ Betekenen mijn 
woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? 
8  Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Nietsvermoedende, 
vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. 9  Jullie verdrijven de vrouwen van mijn 
volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister 
waarmee ik hen heb bekleed. 
10  Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein, het brengt bederf en vreselijke 
vernietiging. 
11  Als er iemand was die niets dan wind en valse leugens verspreidt en profeteert: ‘Ik zie wijn en 
drank, ‘dan zou dat voor dit volk de ware profeet zijn!  
12  Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen.  
Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen.  
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten  
binnen de omheining, als een kudde in de wei;  
het zal daar gonzen van de mensen.  
13  Hij die een bres slaat gaat voorop,  
ze breken uit, ze trekken door de poort,  
ze gaan erdoor naar buiten.  
Hun koning gaat hun voor,  
de HEER gaat aan het hoofd. 

 
toelichting bloemschikking 
 
lied Liedboek voor de kerken (!!!) 129, 1.2.3.  Geen kracht meer... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 24, 32-44 
Matteus 24, 32-44 



32  Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 
zomer in aantocht is.  33  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 
34  Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 
gebeuren. 
35  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 
36  Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de 
Zoon niet, alleen de Vader weet het. 
37  Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 
38  Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met 
trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 
39  en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het 
ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 
40  Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de 
ander achtergelaten. 
41  Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de 
andere achtergelaten. 
42  Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 
43  Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan 
zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 
44  Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 
niet verwacht. 

 
lied  Liedboek 751   De Heer verschijnt te middernacht... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---tekstgeschiedenis--- 

 

Het is een nogal warrige tekst.  

Vonden we in de groep, anderhalve week geleden.  

Geen touw aan vast te knopen,  

die tekst uit Micha.  

 

Dus als dat ook uw eerste indruk is - dan bent u in goed gezelschap.  

Douwe kan er ook niks aan doen. 

. 

Wat wel duidelijk is:  

 

Micha klaagt aan. 

Hij klaagt de elite van zijn tijd aan 

omdat ze zich van de grond meester maken 

en de ene akker aan de andere schuiven 

 

Wat ook duidelijk is: 

het onderliggende thema is  

ware en valse profeten.  



 

Micha zet zich af tegen de woorden van de valse profeten,  

die het alleen om geld en aanzien te doen is  

maar niet om wat er gebeurt  

met de mensen en de samenleving  

en die daarom woorden spreken die "goed vallen".  

 

Maar het is niet duidelijk: wie zegt wat?  

 

Wanneer is Micha aan het woord en  

wanneer citeert hij zijn tegenstanders?  

 

Het Hebreeuws is een leuke taal, maar het nare is:  

het kent geen aanhalingstekens.  

Dat moet uit het tekstverband blijken.  

 

En dat is lastig als er in de loop van de overlevering  

van de tekst  

behoorlijk in gecorrigeerd is.  

 

Er zijn nog meer dingen in de tekst die raadsels opgeven.  

. 

Toen ik thuis was en er wat literatuur op nasloeg  

en de Hebreeuwse Bijbel er bij pakte 

bleek het nog erger te zijn dan ik dacht.  

 

Ook de laatste 2 verzen,  

die wij in de groep toch voor  

beloftevolle heilswoorden aanzagen  

- en die er note bene ook voor hebben gezorgd  

dat deze tekst in de advent terecht is gekomen – 

kunnen evengoed als citaat van de tegenstanders van Micha  

gelezen worden, dat is zelfs waarschijnlijker,  

want dan klopt de aansluiting  

met het volgende hoofdstuk ook weer.  

. 

Wat is echt? Wat van latere tijd en dus niet van Micha?  

Wat is later ingekleurd?  

 

Iedere uitlegger begint zijn vertoog met de mededeling  

dat zijn visie verregaand afwijkt  

van de gangbare uitleg.  

Heel veel meningen over dit stuk dus,  

heel veel discussie, en ook wel weer terecht. 

. 

 



Micha is de profeet van recht en rechtvaardigheid.  

Daar hou ik het maar op. 

 

De overlevering van zijn teksten is moeilijk gegaan. 

 

 

---Micha--- 

 

Profeten zijn zelden aardige mensen.  

Micha ook zeker niet.  

"De Amos van het zuiden" wordt hij in veel teksten genoemd.  

 

Micha is niet zachtzinnig qua taalgebruik,  

hij is behoorlijk scherp.  

 

In zijn tijd winnen militairen en magistraten aan macht  

en gaan zij de oudingezeten boeren  

steeds meer onderdrukken en ontrechten.  

 

Ze konden het zich permitteren om veranderingen  

in het erfrecht door te drukken  

die mensen in de ellende stortten.  

Ze verrijkten zichzelf ten koste van die boeren.  

Ze ontnemen de burgers het land en schuiven akker aan akker. 

 

Micha roept: 

Het land is niet van hen, het is van God,  

die geeft het je te leen.  

Het land is van God, niet van de koning  

en zijn ambtenaren.  

Het sociale probleem is een religieus probleem. 

 

Zijn tegenstanders zijn zo overtuigd en uitgesproken 

omdat zij zich op het juridisch recht kunnen beroepen.  

Er zijn regels voor,  

we volgen toch de wet!  

Wat zeur je dan? 

 

Barmhartigheid en gerechtigheid vraagt God,  

niet formeel-juridische juistheid.  

Staat Micha te roepen. 

 

Micha was zelf een boerenzoon, en zag door het onrecht  

van de elite zijn eigen sociale klasse  

in het gedrang komen,  

en misschien verklaart dat ook de wat grove taal.  

 



Ik ben ook een boerenzoon.  

Maar ik ga het niet met u over de terechte protestacties  

van de Nederlandse boeren hebben...  

 

Ja. Je zou op dat idee kunnen komen,  

want hoe ondoorgrondelijk de tekst  

bij Micha vaak ook is,  

-de dingen waar hij stelling tegen neemt zijn verrassend actueel. 

 

De waarschuwing die we proefden bij Micha  

geldt ook voor onze samenleving,  

was de stemming in de groep.  

Ook voor hoe wij met elkaar leven.  

 

Alles uit de tijd van Micha is er ook nu:  

kapitaal dat steeds meer ingezet wordt  

om kapitaal te genereren, niet banen of opleiding.  

De overheid die een doorgeschoten houding van wantrouwen  

tegenover de burgers inneemt,  

denk aan toeslagenaffaire,  

denk aan het blinde schuiven van verantwoordelijkheid  

in de zorg,  

denk aan het afschaffen van het kijken  

naar schrijnende gevallen in de asielprocedures.  

"De regels hebben het gewonnen van de werkelijkheid"  

zoals het vrijdag in de eerste column in Trouw stond.  

 

Net als in de dagen van Micha zijn ook in onze samenleving  

de goederen niet eerlijk verdeeld.  

 

Mahathma Gandhi:  

"De wereld heeft genoeg voor ieders behoeften,  

maar niet voor ieders begerigheid".  

 

Ook het besef dat de verkeerde krachten in de samenleving werken,  

net als bij Micha,  

dat wantrouwen en angst er in sluipen.  

Iemand die niet meer naar het gesprek kwam, want ze was beroofd.  

Oudere mensen zijn een makkelijke prooi.  

Het geweld in Burkina: was er nooit,  

ineens laten mensen zich opjutten.  

 

De teksten van Micha, die brachten ons in verwarring.  

Maar zijn intenties raakten ons des te meer:  

de mensen geven ruimte in hun hart  

aan de verkeerde krachten.  

Het moet anders, het kan zo niet langer.  



 

En toch heb je al deze dingen niet zomaar opgelost.  

Het zit in de samenleving,  

het zit in ons allemaal in het klein.  

 

En het is makkelijk om te roepen dat ze in Den Haag  

de koers moeten wijzigen,  

maar er zijn nogal wat problemen.  

Het is alsof er alleen maar mensen zijn  

die ook niet goed weten hoe het moet. 

 

 

---Advent--- 

 

Maar misschien moet je helemaal niet eerst kijken  

naar hoe het moet worden opgelost.  

 

Misschien moet je eerst goed kijken wat er in je leeft.  

Ken je het eigen verlangen?  

Wat is de hoop die er in je leeft?  

Hoe wil je dat mensen met elkaar leven? Wat is heilzaam? 

. 

 

In de tijd van de profeten, Micha, Jesaja,  

hoor je steeds weer dat ze  

enorm in de weer zijn met de waarschuwing  

voor valse profeten.  

 

Wij vandaag zitten denk ik niet zo met de vraag  

naar de ware of de valse profeet,  

voor ons heeft die vraag een andere vorm:  

naar welke boodschap laten wij onze oren hangen?  

Welke woorden geven wij ruimte? 

 

"Wijn en sterke drank genoeg!  

Het gaat goed met de economie!"  

zeiden de valse profeten t.t.v. Micha.  

En de mensen geloofden het en zeiden:  

"Goeie spreker, z'on profeet!" 

 

Welke boodschap geloven wij, in ons hart?  

Wat laten we toe, welke woorden geven we ruimte  

in ons denken en voelen  

en dus in de manier waarop we leven?  

 

Laten wij ook liever onze oren hangen  

naar boodschappen van welvaart?  



 

Dat dit een mooi land is om in te wonen.  

Dat de mensen hier gelukkig zijn,  

want we scoren hoog op die lijst.  

Dat de economie goed draait, dat de cijfers hoopgevend zijn. 

 

Of horen we echt dat er dingen ander moeten?  

Dat we ons moeten instellen op terug,  

op minder verbruik en  

meer rechtvaardigheid.  

Om dichter bij de bedoelingen van God te komen. 

 

In de tijd van advent staan wij er bij stil:  

met wat voor verwachtingen leven wij eigenlijk?  

 

Wat verwachten we?  

Lukt het je om te leven vanuit hoop  

- of heb je de hoop al begraven onder al  

de verkeerde ontwikkelingen in de maatschappij?  

 

Lukt het je om andere stemmen te horen  

dan de harde en weerbarstige feiten alleen? 

 

God heeft, als ik het zo mag zeggen,  

de advent uitgevonden  

om ons te vragen of daar niet nog  

een perspectief is voor mijn leven  

dat mee zou moeten doen,  

dat ik misschien een beetje verwaarloosd heb  

omdat het niet strookt  

met de harde taal van de feiten  

van alledag.  

 

Of daar niet nog iets is, boven de werkelijkheid uit,  

een visioen,  

een beeld van verlangen en vervulling,  

dat mee zou moeten doen,  

een rol zou moeten hebben in mijn leven,  

in het vormen van mijn gedachten en inspiratie,  

zodat mijn leven niet plat  

en cynisch en verwachtingsloos wordt.  

 

De onrechtvaardige krachten die er spelen  

in de samenleving  

zijn niet om vrolijk van te worden. 

 

Maar dat is het nieuws. 



Dat is nog niet onze inspiratiebron. 

 

Of daar niet een beeld is met betekenis,  

een woord dat mijn verlangen uitdrukt, 

waar ik houvast aan ontleen  

ook als de dingen van het leven  

niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. 

 

De tijd van advent legt bij ons de vraag neer  

of wij verwachtingsvol willen leven,  

of we de moed hebben om  

meer dan ontevreden te zijn met wat is  

maar ons óók uitstrekken naar wat niet is,  

maar wat ons wel  

anders naar de werkelijkheid laat kijken.  

 

Laten wij niet willen leven vanuit cynisme  

en sombere gedachten.  

 

En laten we ons hoeden voor onbekommerd  

en onrechtvaardig leven! 

 

Laten wij niet willen leven zonder hoop en verwachting.  

 

Laten wij het licht van God zoeken  

dat de harten van de mensen aanraakt  

en verandert. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 439, 1. 2. 3.    Verwacht de komst des Heren... 
 
 


