
zondag 15 december 2019 in het Kruispunt 
advent 3 

 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Micha 6, 1-8 
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. 

 
uitleg bloemschikking  Zie https://www.pggweb.nl/bloemengroep/advent-2019 

 
lied Liedboek 992   Wat vraagt de Heer nog meer... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 11, 2-11 
Matteus 11, 2-11 
2  Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van 

zijn leerlingen naar hem toe 
3  met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 
4  Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 

https://www.pggweb.nl/bloemengroep/advent-2019


5  blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en 
doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws 
bekendgemaakt. 

6  Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 
7  Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie 

in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 
8  Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert 

in koninklijke kringen. 
9  Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een 

profeet. 
10  Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg 

voor je banen.” 
11  Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die 
groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan 
hij. 

 
lied  Liedboek 534   Hij die de blinden weer liet zien... 
 
uitleg en overweging 
  

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

"Geen schoner vers,  

zo vol van kracht 

dan Micha zes  

en wel vers acht". 
 

Er moeten hier haast wel mensen in de kerk zitten  

die dit vers nog van hun oma of moeder  

of iemand anders van het gelovige voorgeslacht  

gehoord moeten hebben.  

Vooral in het Noorden van het land, zo heb ik begrepen,  

Friesland met name, is het een veelgehoord versje. 

 

Als een enkel vers zoveel aandacht krijgt dan is daar een reden voor.  

Recht doen, trouw zijn, en nederig wandelen met je God.  

 

Voor veel mensen is dat een compacte levensfilosofie  

geweest, een  

"bondige richtlijn voor het goede leven" als gelovig mens.  

 

Een van de mensen voor wie dit vers 

heel veel betekende, is Jimmy Carter. 

Vlak voordat hij de eed als president van de VS 

moest afleggen, 

haalde hij eerst zijn bijbel tevoorschijn 

en las hij dit vers voor.  



 

Zo wilde hij president zijn.  

 

Een bron van inspiratie is dit vers voor veel mensen.  

Micha 6 vers 8. 

 

Geen vers met groter kracht dan Micha 6 vers 8 -  

dat is de korte versie,  

voor minder geduldige gelovigen, zal ik maar zeggen. 

 

 

---riv--- 

 

Maar dat is het laatste vers van de tekst.  

Dat vers is een wat eigen bestaan gaan leiden  

in de loop van de eeuwen christendom.  

 

Het stuk in Micha begint heel anders,  

met een rechtsgeding.  

Er is een rechtsgeding gaande tussen God en het volk.  

 

Deze keer zijn er eigenlijk  

geen noemenswaardige problemen  

met de tekst. 

Dat is bij Micha vaak anders. Nu niet. 

 

Een geschil dus. Een rechtszaak.  

Wie heeft er gelijk? is dan de vraag. 

Wie krijgt er gelijk van de rechter? 

 

Maar: als er in de bijbel sprake is  

van een rechtszaak, zeker bij de profeten,  

dan is dat meestal een vorm  

om iets anders aan de orde te stellen.  

 

Want het gaat er dan niet om wie er gelijk krijgt,  

het gaat er om de dingen die er spelen  

boven tafel te krijgen.  

 

"Laten we met elkaar een rechtszaak voeren"  

- dat is Bijbelse taal voor:  

laten we helderheid krijgen, 

laten we kijken wat er aan de hand is,  

laten we ons bewustmaken wat er speelt.  

 



Er moet iets rechtgezet worden.  

De profeet wil dat de mensen  

onder ogen zien wat er speelt.  

Hoe is het zo gekomen als het geworden is? 

 

Dat kun je ook zien aan hoe de tekst verder gaat:  

daar laat de profeet Micha  

God aan het woord komen en  

wat God zegt heeft  

weinig van een aanklacht of een verwijt,  

maar hij vraagt zichzelf dingen af.  

 

Wat heb ik verkeerd gedaan,  

wat had ik beter kunnen doen?  

 

Ben ik dan geen goede God geweest?  

Had ik nog meer moeten doen?  

- Deze tekst heeft in de loop van de eeuwen  

christelijke kerk een plek gekregen  

in onze Goede-vrijdag-liturgie: het Beklag Gods.  

 

Iemand die zo vraagt: 

wat had ik dan nog meer moeten doen? 

- die drukt teleurstelling uit. 

In een relatie. 

 

Dat is het wat er boven tafel moet komen. 

De relatie is stuk. 

De relatie tussen God en zijn mensen. 

 

Ja, het is zoals vaak in een relatie tussen mensen: 

het hobbelt wel door, maar het stelt niks meer voor. 

Het leven is er uit.  

Er is geen aandacht meer voor elkaar. 

 

Zo, zegt de profeet, is het met de relatie 

tussen de mensen en God. 

De relatie is slecht.  

De verhouding stelt niets meer voor.  

 

Aan de mensen is niet te zien  

dat ze iets met God hebben.  

 

Mensen zijn gemaakt als beelddragers van God,  

maar daar is niks meer van te zien.  

 



De profeet Micha spreekt zijn harde woorden  

om duidelijk te maken:  

zoals het er nu uitziet,  

kan er van enige relatie geen sprake meer zijn.  

 

Laat de mensen maar stoppen met zingen en bidden,  

er moet eerst wat gebeuren.  

 

“Maar wat moet ik dan in hemelsnaam doen?” 

hoor je het volk in de rol van de verweerder, 

“moet ik nog meer offers brengen?” 

de gaafste beesten in de stal? 

stromen van olie? 

mijn kind afstaan? 

alles wat ik heb offeren? 

 

... 

 

Nee, God wil niet nog meer offers. 

 

Iemand vergeleek wat er hier aan de hand is 

met de relatie tussen twee partners 

waarin de een - om de relatie goed te houden en  

de partner tevreden te stellen -  

steeds met een groot bos bloemen naar huis komt. 

 

En dan van de partner te horen krijgt: 

"Dat is heel mooi, dat je me zo vaak bloemen geeft, 

maar wanneer geef je je zelf?" 

 

Zo is het ook met de relatie met God. 

Wil Micha met dit "rechtsgeding" zeggen. 

 

De Eeuwige is niet dol op alsmaar meer offers, 

hij wil zien dat je zélf een mens van God bent. 

 

 

 

---drieslag--- 

 

In de rechtszaak die Micha schetst  

noemt God op wat hij wél gedaan heeft.  

 

Gebeurtenissen waar je aan kan zien:  

hij is een echte god voor zijn mensen.  

 



God heeft zich als echte god laten zien:  

uittocht, doortocht, intocht.  

Wordt in herinnering gebracht. 

 

En zoals God zich als een echte God heeft laten zien  

zo zou de mens zich als echte mens  

moeten laten zien:  

niet door allerlei offers.  

 

Maar door dit:  

recht doen, trouw zijn, wandelen met God.  

 

Zowel wat God heeft gedaan 

als ook wat de mens hoort te doen 

is vervat in de drieslag: 

 

God, dat is:  

uittocht - doortocht - intocht 

Mens, dat moet zijn:  

recht doen - trouw zijn - wandelen met God 

 

Je handelen is een  

antwoord op wat God voor je betekent... 

 

Trouw zijn wil zeggen: 

vriendelijke toewending tot de ander,  

het warme element,  

het geven om elkaar.  

Het besef dat je elkaar zoekt en nodig hebt.  

 

 

---wandelen--- 

 

Nederig de weg gaan van je God  

- voor veel mensen 

klinkt het al snel naar onderdanigheid.  

Dat is niet de bedoeling.  

 

Het heeft iets van bescheidenheid,  

van gewoon zijn,  

je maat weten.  

 

Zorgvuldigheid en waakzaamheid is bedoeld,  

de Naardense Bijbel vertaalt met naarstig. 

 

"weloverwogen wandelen met je God"  

kwam ik ergens tegen, 



ik denk dat ons huidig modewoord mindful  

een goede vertaling zou zijn. 

 

Mindful wandelen met God.  

Bedachtzaam, zorgvuldig,  

met aandacht. 

 

We kunnen elkaar daarbij helpen,  

bij dat wandelen met God. 

 

 

---advent--- 

 

We lezen deze verzen in de adventstijd. 

De tijd waar we door ons handelen laten zien  

dat we graag willen dat God ons dichterbij komt 

en ons met zijn kracht vervult, 

en niet alleen ons, maar ook alles om ons heen, 

waar we leven, zodat het vrede kan zijn, 

van binnen en van buiten.  

 

In het evangelie gaat het ook over het komen van God, 

of in Jezus God dichterbij komt, 

en of Johannes de Doper dat wel goed ziet. 

 

Blinden zien, lammen lopen, zieken worden rein, doven horen. 

 

Ja, dat wel. 

Maar niet allemaal.  

Maar af en toe wordt er een geholpen - en anderen niet. 

 

Matteus vermeldt dit opdat het op gang komt. 

Die beweging: het koninkrijk dichterbij,  

God naar de mensen. 

En dan niet blijven staan bij die weinigen  

die geholpen worden. 

Maar met de blik op jezelf: 

 

Hij geneest blinden  

- maar opent ook jou de ogen voor het geloof. 

Hij maakt doven horend  

- maar zet jou ook in de luisterhouding. 

Hij laat verlamden lopen  

- maar brengt ook jou in beweging.  

 

Ga er voor open en laat door wat je doet en wat je zegt 

merken dat je het ook werkelijk wil, 



dat God met zijn kracht dichtbij de mensen komt. 

 

 

---6,8--- 

 

Zoals God heeft laten zien  

een echte God van mensen te zijn,  

zo kunnen wij laten zien dat we  

echte mensen van God zijn.  

 

Door dat samen te doen dus:  

Recht doen, trouw zijn, wandelen met God.  

 

"Er is geen groter kracht dan Micha zes vers acht!" 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 453   Wachters van de tijd... 
 


