
zondag 22 december 2019 in het Kruispunt 
 advent 4 

 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Micha 7, 1-7.18-20 
Micha 7, 1-7.18-20 

1  Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle 
druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. 

2  Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn 
op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. 

3  Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, 
rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste 
uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. 

4  De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een 
stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is 
in beroering! 

5  Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen 
ligt. 

6  De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter 
tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. 

7  Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. 
Hij zal mij horen, mijn God.  

(.....) 
18  Wie is een God als u,  
die schuld vergeeft  
en aan zonde voorbijgaat?  
U blijft niet woedend  
op wie er van uw volk nog over zijn;  
liever toont u hun uw trouw.  
19  Opnieuw zult u zich over ons ontfermen  
en al onze zonden tenietdoen.  
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.  
20  U bewijst Jakob uw trouw  
en Abraham uw goedheid,  
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,  
in de dagen van weleer. 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
 
lied Liedboek 466, 1.   O wijsheid, daal als vruchtbare taal... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 1, 18-25 
Matteus 1, 18-25 



18  De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de 
heilige Geest. 

19  Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en 
dacht erover haar in het geheim te verstoten. 

20  Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat 
ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 

21  Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’ 

22  Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de 
Heer is gezegd: 

23  ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël 
geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 

24  Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar 
bij zich als zijn vrouw, 

25  maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf 
hem de naam Jezus. 
 
lied  Liedboek 473   Er is een roos ontloken... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---vroeger--- 

 

Wij zijn, zoals u wel weet en ook steeds weer merkt,  

een gemeente van ouderen.  

 

Mensen dus, die al een heel stuk leven achter de rug hebben,  

en soms ook veel hebben meegemaakt,  

zoals we dat dan zeggen.  

 

Ouderen vinden het soms lastig om zich thuis te voelen  

in de huidige samenleving,  

met dat hoge tempo,  

de snelle uitdagingen  

en de complexe samenhangen.  

 

Gesprekken gaan dan regelmatig over vroeger,  

en vaak krijgen gesprekken de kleur van:  

vroeger was alles beter.  

 

Toen zaten de kerken nog vol.  



Toen kon je de mensen nog vertrouwen.  

Toen was het leven nog overzichtelijk.  

Toen hadden mensen nog idealen en overtuigingen.  

Toen waren mensen nog gewoon thuis.  

Toen hadden mensen nog tijd voor elkaar.  

 

Vroeger was alles beter, is dan de grondtoon van het gesprek.  

 

Dat is terugkijken met een gekleurde blik,  

maar vaak ingegeven door gevoelens  

van onzekerheid of angst:  

hoe houd ik me staande in deze ademloze  

en ingewikkelde samenleving? 

 

 

 

---verdriet--- 

 

In de tekst die we hebben gelezen is de profeet Micha aan het woord.  

Het zijn de laatste verzen van het profetenboek Micha,  

en hij lijkt ook aan terugkijken te zijn begonnen  

vanuit de gedachte: vroeger was alles beter. 

 

De mensen hebben gekozen voor een harde samenleving  

waarin niemand meer let op de ander,  

waarin barmhartigheid en medelijden  

belachelijke nutteloze idealismen  

uit de oude doos zijn, en  

waar men heeft ontdekt dat  

niet naastenliefde maar  

macht alle deuren opent.  

 

Overal ziet hij wantrouwen en vijandigheid. 

Geen samenhang in de samenleving,  

ieder lijkt voor zichzelf te vechten,  

en tegen alle anderen.  

 

Stekelig als een doornenhaag zijn de mensen,  

zodra ze met elkaar in aanraking komen  

verwonden ze elkaar.  

 

Micha zoekt naar eerlijkheid, oprechtheid, samenhang  

- maar vindt het niet. 

 

In een samenleving die om machtsuitoefening draait, 

om het gevecht van de een tegen de ander,  

gevecht om kans en voordeel,  



is het wantrouwen overal.  

Je kunt niemand meer vertrouwen. 

 

De woorden die Micha hier zegt passen goed  

bij de situatie in de voorm. DDR,  

waar, zeg maar,  

de ene helft van de bevolking  

de andere bespioneerde,  

en waar je nooit zeker wist wie bij wie hoorde. 

 

Je moet op je hoede zijn - voor je het weet vertrouw je je toe aan de 

verkeerde. 

Je huisgenoot kan een spion zijn.  

 

De zonde is algemeen geworden,  

heeft de maatschappij aangetast. 

De samenleving is ziek.  

Geen rechtvaardigen meer. 

 

In het laatste hoofdstuk van zijn boek slaat Micha  

een heel andere toon aan  

dan wat we de afgelopen weken gehoord hebben.  

 

Hij is nu niet de felle aanklager  

die het onrecht aan de kaak stelt  

en ter verantwoording roept,  

hij kijkt terug.  

 

En hij klaagt niet aan maar onderzoekt zijn verdriet.  

 

Om zijn verdriet en zijn teleurstelling uit te drukken  

gebruikt Micha het beeld van de late oogst.  

 

Bij de late oogst heeft de wijngaard een mistroostig aanzien.  

 

Er werd vaak in twee etappes geoogst.  

In de grote oogst werd alles geplukt wat rijp was.  

Alles wat nog niet rijp was en wat  

over het hoofd werd gezien  

bleef hangen voor de late oogst.  

 

Dan kon je door de wijngaard lopen en hing er  

alleen hier en daar een zielig klein trosje.  

Een droevige vertoning.  

Zo voelt Micha zich. 

 

Het leven is schraal, we leven van de resten. 



Overal het beeld van tekort, gemis, te weinig. 

 

Vroeger was alles beter. 

 

Micha klaagt dus misschien nog wel, 

 maar hij klaagt nu niet aan.  

 

Hij heeft nu ook een ander adres.  

Hij richt zich niet tot de bestuurders,  

hij richt zich tot God.  

 

En hij is nu de woordvoerder van de gemeenschap  

waartegen zijn woorden tot nu toe gericht waren.  

 

Hij die opriep om naar God te luisteren  

spreekt nu zijn vertrouwen uit  

dat God naar hém zal luisteren. 

 

"Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER,  

ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.  

Hij zal mij horen, mijn God." 

 

Een soort basale advents-ervaring:  

de mensen - wíj mensen -  

krijgen het goede niet voor elkaar.  

 

Het is een droevige vertoning.  

Het wordt niets, we kunnen het blijkbaar niet.  

Het moet van buiten komen, van boven,  

“Komt tot ons, scheur de hemelen, Heer!” 

 

 

 

---donker--- 

 

Bij zoveel zondigheid en rechteloosheid,  

al die zes hoofdstukken lang,  

met al dat onheil dat Micha aan zag komen,  

na al die waarschuwingen en oproepen die hij deed  

- zou je denken dat nu de aankondiging komt  

dat God zijn volkje dan wel  

in het moeras zal laten zakken.  

 

Maar nee, God is anders.  

Het laatste hoofdstuk ademt een andere sfeer. 

 



God die in hst 6 rechter was,  

u weet nog wel dat rechtsgeding van vorige zondag,  

is nu de advocaat van het volk:  

maakt zich sterk voor de mensen  

die het goede leven niet voor elkaar krijgen.  

 

God is uitbundig in vergeven.  

Hij vergeeft de schuld en werpt de zonden in de zee. 

 

Schuld is wat mensen verkeerd doen,  

het concrete handelen. 

 

Zonde is dat mensen niet beantwoorden  

aan waar ze voor bedoeld waren.  

Het afwijken van je levensdoel.  

 

God zal de zonden in de diepte van de zee werpen,  

zoals farao in zee is geworpen,  

met alle benauwdheid en beklemming  

waar Egypte het symbool van is geworden. 

 

 

 

---licht--- 

 

Het boek Micha sluit af met een hymne, een lied.  

Dat is niet voor niets.  

 

Zingen van God.  

Blij en vol verwachting.  

Is een manier om zijn aanwezigheid  

a.h.w. af te roepen.  

 

Zingen van God in beroerde omstandigheden  

is altijd ook: je openstellen voor God  

ook als dat voor jezelf niet aangenaam is,  

of als menselijk doen en laten het zicht vertroebelt. 

 

Dat lied helpt Micha en hopelijk ook ons  

om hoopvol in de wereld te staan.  

 

Als we de indruk hebben dat de mensen het verknoeien  

en de sfeer steeds grimmiger wordt. 

 

Hoe moet het dan wat worden?  

 



Volgens Micha niet door:  

dit corrigeren,  

dat verbeteren,  

hier wat bijsturen,  

maar door: aandacht richten op God,  

je openen voor zijn aanwezigheid,  

je afstemmen op zijn bedoelingen.  

 

 

Door het besef toe te laten  

dat jezelf aan verandering toe bent 

- en op hulp van buiten, van boven. 

 

Wie onder de goden is zoals u?  

- zo begint het loflied van Micha.  

 

Dat is een woordspel met de naam van de profeet:  

Micha is de korte vorm van Michael  

en dat heet: wie is als God? 

 

 

Een God dus, die niet alles bij het oude laat,  

die je niet laat zitten met:  

vroeger was alles beter 

maar een die je uittilt  

boven de krachten die je hebt toegelaten in je leven.  

 

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen... 

 

In het duister van de mensen laat God het licht worden. 

 

Wie is als God? 

Je zou het ook boven de evangelielezing kunnen zetten. 

 

De mensen maken er een potje van.  

Het duister dat mensen produceren slokt heel wat licht op,  

- maar van Jezus, dit licht,  

biologisch mens, maar toch ook  

op de een of andere manier  

bij God vandaan,  

zegt de bijbel:  

het is niet in de macht van de duisternis gekomen.  

 

Hij werd de Morgenster genoemd.  

Nieuw licht, ongekend,  

mensen die duister bezig zijn  

worden er rusteloos en radeloos van. 



 

 

En de evangelisten raken er vervolgens niet over uitgepraat: 

Hoe dit licht schijnt,  

en méér doet verwachten,  

méér licht doet vermoeden,  

zodat je van een koninkrijk gaat spreken  

dat nog verborgen is,  

temidden van het donker:  

 

van burgeroorlogen,  

moordpartijen,  

terrorisme,  

misbruik,  

geweldsuitbarstingen,  

kinderporno,  

hulpeloosheid,  

ziekte,  

klimaat-onverschilligheid,  

crisis-zus, crisis-zo, 

en geen oplossing in zicht... 

 

Toch praten van goedheid, waarheid en trouw. 

 

Waar schaduw is, daar moet ook licht zijn. 

 

In de woorden van Micha: 

…ik blijf uitzien naar de Heer, 

ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. 

Hij zal mij horen, mijn God. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 466, 2.3.5.7.    
 


