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De profeet Micha
Wanneer men een christen vraagt, of hij of
zij iets weet te noemen uit het boek Micha,
is het antwoord meestal: "Ik zou het niet
weten".
Maar een enkele weet te noemen, dat
Micha voorspeld heeft, in welke plaats de
Messias geboren zou worden. Want die
profetie van Micha komt nogal eens ter
sprake tijdens de Kerstdagen.
Micha voorspelde namelijk, dat de Messias
geboren zou worden in Bethlehem, en dat
lezen we in Micha 5:1
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein
onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij
voortkomen die een heerser zal zijn over
Israël en wiens oorsprong is van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.
En Micha voorspelt tevens wat er in de
eindtijd gebeuren zal met Israël in het
duizend jaren vrederijk en wel in vers 3
3 Dan zal Hij staat en hen weiden in de
kracht des Heren, in de majesteit van de
naam des Heren, zijns Gods, en zij zullen
rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot
aan de einden der aarde, en Hij zal vrede
zijn.
Micha was een ware profeet.
Valse profeten spreken om mensen te
behagen maar ware profeten behagen God
en durven ook mensen hun zonden aan te
zeggen en zo was het ook met Micha.

sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te
zeggen en Israël zijn zonde.
Hier spreekt Micha – vol van kracht en vol
van de Geest des Heren – vol van recht en
sterkte om … Jacob zijn overtreding aan te
zeggen en Israël zijn zonde.
Tegen de leiders van het huis Israël
profeteert hij in vers 9:
Jullie verafschuwen het recht en maken al
het rechte krom.
En over de valse profeten in zijn tijd zegt
hij in vers 11:
De profeten plegen er waarzeggerij voor
geld, en daarbij steunen zij op de Here en
zeggen: Is de Here niet in ons midden?
Ons zal geen kwaad overkomen!
Micha leefde in de tijd van de profeet
Jesaja.
Jesaja vertoefde in de hogere
kringen in Jeruzalem en Micha was een
profeet van het platteland en kwam uit het
dorpje Moresjet 1 in het verre zuiden van
Israël.
In het boek Micha zijn vijf verzen bijna
letterlijk overgenomen uit het boek Jesaja 2
en die woorden treffen wij aan in Micha
4:1 en verder waar staat:
1 En het zal geschieden in het laatste der
dagen: dan zal de berg van het huis des
Heren vaststaan als de hoogste der bergen,
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
En volkeren zullen derwaarts heen
stromen.

Hij schrijft in Micha 3:8
Ik daarentegen ben vol van kracht, van de
Geest des Heren, en van recht en van
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Micha 1:1
Jesaja 2:2-5

- 2 Hier profeteert Micha over de verre
toekomst van Israël en Jeruzalem, wanneer
Jezus als Koning zal heersen met Zijn
beminden in het 1000 jarige vrederijk.
2a En vele natiën zullen optrekken en
zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de
berg des Heren, naar het huis van de God
Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn
wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
In dat duizendjarige rijk, waarover
Johannes schrijft in Openbaring 20:1-6, zal
de duivel duizend jaren gebonden zijn en
opgesloten worden in de put des afgronds
zodat hij de volken niet meer zal verleiden
met zijn leugens.
Dan zullen de volken optrekken naar de
berg Sion met een verlangen om van Jezus
te leren en om in de wegen des Heren te
wandelen. Wat een heerlijkheid zal dat
zijn.
Daar profeteerden Micha en ook Jesaja
over.
2b Want uit Sion zal de wet uitgaan en des
Heren woord uit Jeruzalem.
3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en
rechtspreken over machtige natiën tot in
verre landen.
Dan zullen zij hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun speren tot
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander
volk het zwaard opheffen, en zij zullen de
oorlog niet meer leren.
Die tijd komt: duizend jaren van vrede en
geen aanslagen en oorlogen meer! Wat een
rust, vrede en heerlijkheid onder de
volkeren. Ze geven geen miljarden meer uit
voor defensie maar "de zwaarden worden

tot ploegscharen omgesmeden en de speren
tot snoeimessen".
4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder
zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom,
zonder dat iemand hen opschrikt; want de
mond van de Here der heerscharen heeft
het gesproken.
Wat een gezegende vrede en rust zal er dan
op aarde zijn. Voorwaar, dit gaat gebeuren
want … de mond van de Here der
heerscharen heeft het gesproken.
In hoofdstuk 2:12/13 profeteert Micha over
de terugkeer van Israël uit alle volken naar
het land Israël, iets wat wij in onze dagen
beleven:
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw
geheel
bijeenbrengen,
voorzeker
vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik
zal hen bijeenbrengen als schapen in een
kooi, als een kudde in het midden der
weide. Het zal er gonzen van mensen.
Gods woord houdt stand in eeuwigheid en
zal geen duimbreed wijken. Beef satan!
Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen
strijken! (Lutherlied).
13 De doorbreker trekt voor hen op; zij
breken door en trekken door de poort en
gaan daardoor uit; en hun koning trekt
voor hen uit, en de Here aan hun spits.
Immers, de Doorbreker trekt voor hen uit
en de Koning, de Heere is aan hun spits.
Ook een mooi gedeelte uit het boek Micha
staat in hoofdstuk 6:6 t/m 8 waar staat:
6 Waarmede zal ik de Here tegemoet
treden en mij buigen voor God in den
hoge? Zal ik Hem tegemoet treden met
brandofferen, met eenjarige kalveren?

- 3 Eén der Schriftgeleerden, tot wie Jezus zei:
"Gij zijt niet verre van het Koninkrijk
Gods" had namelijk tegen Jezus gezegd:

Hij (Micha) daarentegen was, zoals hij het
in 3:8 noemt: Vol van kracht, en van de
Geest des Heren, en van recht.

En Hem lief te hebben uit geheel het hart
en uit geheel het verstand en uit geheel
de kracht, en de naaste lief te hebben als
zichzelf, is meer dan alle brandoffers en
slachtoffers. (Marcus 12:33)

Recht doen, eerlijk er oprecht door het
leven gaan. Dat vraagt de Heere van ons.

7 Zal de Here welgevallen hebben aan
duizenden rammen, aan tienduizenden
oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven
voor mijn overtreding, de vrucht van mijn
schoot voor de zonde mijner ziel?
Weer een vraag van Micha: Wat moet ik
doen of wat moet ik geven, om de Here
gunstig te stemmen??
En dan komt Micha met het simpele doch
inhoudsrijke antwoord:
8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat
goed is en wat de Here van u vraagt: niet
anders dan recht te doen en getrouwheid
lief te hebben, en ootmoedig te wandelen
met uw God.
En dat heeft de Heere ook aan ons bekend
gemaakt. Dat, wat goed is en dat, wat Hij
van ons vraagt.
Micha noemt drie dingen op:
1.
2.
3.

Recht doen.
Getrouwheid lief te hebben.
Ootmoedig te wandelen met onze
God.

Recht doen:
Er was in de tijd van Micha veel onrecht in
Israël. In Micha 3:9 spreekt Micha tot de
leidslieden van Israël dat zij het recht
verafschuwen en al het rechte krom maken.

Getrouwheid lief te hebben:
o
o
o

Trouw in geldzaken
Trouw in het huwelijk
Trouw in het kleine.

Jezus sprak in Lucas 16:10a en verder:
10 Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in
veel getrouw.
Het verlossingswerk gebeurt door kleine
dingen heen, die overdag plaatsvinden. De
kleine dingen zijn nodig om ons te vormen.
Je man of je kind loopt met vieze schoenen
je schone huis binnen, hoe reageer je dan?
Er breekt een kopje of een glas, hoe reageer
je dan?
Natuurlijk mag daar iets van gezegd
worden, maar belangrijk is: hoe reageren
wij als christen.
Jezus noemt verder in Lucas 16:11
11 Indien gij dus niet getrouw geweest zijt
ten aanzien van de onrechtvaardige
Mammon, wie zal u dan het ware goed
toevertrouwen?
Trouw zijn ten aanzien van de
onrechtvaardige Mammon. Op een eerlijke
manier ons belasting formulier invullen.
Trouw en eerlijk zijn in geldzaken.
12 En indien gij niet getrouw geweest zijt
ten aanzien van het goed van een ander,
wie zal u het onze geven?

- 4 Trouw ten aanzien van het goed van een
ander:

van het boek Micha te weten Micha
7:18/19

Hebben we iets geleend, al zou het ook een
boek zijn, dan dienen we daar zorg voor te
dragen, zodat de ander het weer
ongeschonden en op tijd terug krijgt. Zijn
wij trouw in het kleine, dan zijn wij ook in
veel getrouw, sprak Jezus.

18 Wie is een God als Gij, die de
ongerechtigheid vergeeft en de overtreding
van het overblijfsel van zijn erfdeel
voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig
behoudt, maar een welbehagen heeft in
goedertierenheid!

Micha noemt in 6:8 drie dingen op en zegt
daar:

De naam Micha betekent: Wie is gelijk aan
Jahwé. En Micha begint dit vers met de
woorden: Wie is een God als Gij.

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat
goed is en wat de Here van u vraagt: niet
anders dan recht te doen en getrouwheid
lief te hebben en ootmoedig te wandelen
met uw God.
Dat wij, evenals vele gelovigen in het oude
en nieuwe verbond, wandelen met God.
Ja, Micha geeft het zo mooi weer:
Ootmoedig te wandelen met uw God.
Laten we dat doen, want God immers,
wederstaat de hoogmoedigen, maar de
nederigen geeft Hij genade.

o
o
o

Een God die niet voor eeuwig toornt.
Een God die de ongerechtigheid
vergeeft.
Een God die een welbehagen heeft in
goedheid.

19 Hij zal Zich wederom over ons
ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden
werpen in de diepten der zee.
Micha profeteerde van de terugkeer van het
overblijfsel van Israël naar hun land.

En nu nog het slot van het boek Micha.
Het door de profeten Jeremia en Micha
aangekondigde oordeel Gods is inderdaad
gekomen, omdat zij zich niet hadden
bekeerd van hun zonden.

o

De mooie tempel van Salomo werd
verwoest en het grootste deel van het volk
Israël werd gedeporteerd naar Babel.

En zo hebben ook wij God leren kennen.
Als een strenge maar ook goede God. Dat
heeft David ervaren en later ook Petrus. En
Gods geduld, vergeving en barmhartigheid
mogen ook wij ervaren.

Maar Jeremia had geprofeteerd dat na 70
jaar er een wending zou komen in hun lot. 3
En de profeet Micha profeteert van deze
wending en dat staat in de laatste verzen

3

Jeremia 25:11b

o
o

Hij zou zich opnieuw over hen
ontfermen.
Hij zal hun ongerechtigheid vertreden.
Hij zal al hun zonden werpen in de
diepten der zee.

David schrijft in Psalm 130:3
Als Gij, Heere, de ongerechtigheden in
gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan?

- 5 Maar bij U is vergeving, opdat Gij
gevreesd wordt.

