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Ik kan me ze nog goed herinneren van toen ik klein was. Schreeuwende 
dominees. Op een bepaald moment in hun preek werd hun stem steeds harder, 
het gezicht liep rood aan, er werd gebulderd. Ik verstijfde dan. Na een tijdje was 
het weer over en praatten ze weer gewoon. Dan durfde ik weer te ontspannen. Ik 
moest niets hebben van dat geschreeuw, ik vond het beangstigend. Zoals ik 
iedere volwassene die begon te schreeuwen beangstigend vond. Ik was het ook 
niet gewend. Mijn ouders en andere volwassenen in mijn directe omgeving 
gedroegen zich meestal beheerst, redelijk en vriendelijk. Mensen die alle remmen 
losgooiden, bekeek ik met bevreemding en wantrouwen. Dat kon niet goed zijn. 
 
Dat gevoel speelt me ergens nog steeds parten bij zo’n tekst als van vanmorgen, 
bij een profeet als Micha. Het gaat hier van dik hout zaagt men planken. Micha 
zegt het oordeel aan. Zonder nuances, voorbehoud, verzachtende omstandighe- 
den of ruimte voor verdediging. Micha is woedend om dingen die hij ziet 
gebeuren en hij laat die woede de vrije loop. En hij zegt dat niet hij zelf het is die 
zo boos is, maar God. Het is Gods toorn die hij de mensen in het gezicht slingert. 
 
De felheid van Micha en de mateloosheid van die woede roepen verzet op. 
‘Houd op!’  wordt er dan ook geroepen. ‘Houd op met dat geprofeteer!’ Zo erg kan 
het allemaal niet zijn. ‘God is toch een God van liefde’ wordt Micha hier 
voorgehouden. God is mild en oneindig geduldig. Deze woede past niet bij God. 
Mogelijk zijn wij als beschaafde en redelijke mensen geneigd om het meer met 
deze stem eens te zijn dan met Micha. Vooral als we ons met moeite hebben 
bevrijd van de last van een toornige oordelende God, tegenover wie je altijd 
tekort schoot. Dan schiet zo’n tirade als die van Micha je in het verkeerde keelgat.  
Op de eerste Adventszondag nog wel, het begin van de tijd van verwachting, met 
de sfeer van wat mooi, mysterieus, en teer is, waarop we ook nog een tweeling 
mogen dopen, dat geschreeuw van zo’n onheilsprofeet. Er wacht jullie een tijd 
van verschrikking. Wat verbeeldt hij zich wel niet, waar haalt hij het vandaan? 
 
Waar hij het vandaan haalt? Waar hij zich zo boos over maakt? We lezen het in vs 
2. Machtsmisbruik. Huizen en velden die mensen worden afgepakt. Mensen die 
hun bezit vermeerderen ten koste van anderen. Vs 9 : vrouwen die uit de huizen 
worden verdreven waarin ze gelukkig zijn, kinderen die hun luister wordt 
ontnomen. Als je daar niet boos om mag worden. Misschien zijn wij wel veel te 
bang voor boosheid. Boosheid kan ook een enorme kracht zijn. Micha zegt dit  
aan de vooravond van de ineenstorting van het land, wegvoering en ballingschap. 
Hij ziet het helemaal verkeerd gaan, maar iedereen leeft gewoon door. Mensen 
laten zich altijd graag in slaap sussen. Het zal zo’n vaart niet lopen met de 
uitputting van de aarde, met de ongelijke verdeling en alles wat die teweeg 
brengt, ach er komt vast wel een oplossing. Maar die oplossing zal er niet komen 
als wij niet wakker worden en precies zo doorleven. Micha wil dat we beseffen 
dat de sleutel bij onszelf ligt. Als het donker is zijn wij het echt zelf die het licht 
aan zullen moeten doen. Micha schopt en schreeuwt ons geweten wakker. 
 
Ik moest denken aan het liedje van Annie MG Schmidt Dansen op de vulkaan.  
Nou niet bepaald een onheilsprofeet, eerder iemand die altijd de ironische en 
relativerende toon zoekt en humor inzet, maar hier in dit liedje uit 1977 komt ze 
toch heel dichtbij de aanklacht: 
 



Straks gaan de lichten uit 
Dit is de laatste kans 
In heel Europa gaan de lichten uit. 
Dit wordt de laatste dans. (…) 
Allemaal om de krater 
Het rommelt overal 
De uitbarsting komt later 
Met een boem en een flits en een knal (…) 
Veertig jaren later, nog altijd niks geleerd 
Allemaal om de krater, 
want het gaat alweer verkeerd (…) 
Maar we trekken ons er niets van aan. 
We beginnen weer van voren af aan. 
Het is altijd zo gegaan. 
nooit iets anders gedaan. 
Dansen op een vulkaan (…) 
En alles laten waaien en plaatjes draaien 
en graaien en snaaien (…) 
De sirenes zijn al lang gegaan. 
Maar we trekken ons er niets van aan. 
Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. 
Dansen op een vulkaan. 
 
Advent is een tijd van verwachting, zeker. Maar die verwachting heeft te maken 
met ommekeer. Het is vanouds ook een tijd van boete, inkeer en bezinning. Er 
wordt een licht ontstoken in de duisternis. Maar juist licht maakt de duisternis 
zichtbaar. Pas door het licht, door dat wat goed is, ben je in staat om de 
duisternis van dat wat kwaad is te zien. Je kunt er niet meer aan voorbij leven. 
 
Advent betekent de oproep tot bekering. Een ouderwets woord. Maar uiterst 
actueel. Die oproep is heilzaam. Zoals Micha zegt in vs 7 Betekenen mijn woorden 
dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? We worden opgeroepen om de 
rechte weg te gaan en daarin ons geluk te zoeken. Een andere weg en een ander 
geluk dan die van het laten waaien, snaaien en graaien. De weg van God, de weg 
die Christus is gegaan, van wie ons vandaag de geboorte aangekondigd wordt. De 
woede van Micha heeft geen ander doel dan mensen die heilvolle weg te wijzen 
en hen zelf op die weg te zetten. Als duwtje in de goede richting. En misschien 
kunnen u en ik zo’n duwtje heel goed gebruiken. Die weg is heel concreet en het 
zijn heel concrete dingen, kleine veranderingen die helpen om die weg te gaan. Je 
geld net wat anders uitgeven. Je tijd beter besteden. Je aandacht anders 
verdelen. Beter luisteren. Eerlijker zijn tegenover jezelf. Er is zoveel mogelijk.  
 
Straks, na de doop van jullie kinderen, zal jullie als ouders de vraag worden 
gesteld of jullie bereid zijn je kinderen de weg te wijzen waarop Jezus ons is 
voorgegaan. In zijn naam zullen ze worden gedoopt, om op zijn weg te worden 
gezet, al vanaf het begin van hun leven. Om te proberen die weg te gaan, samen 
met anderen, met vallen en opstaan. We komen hier in de kerk samen om 
daarvoor kracht te zoeken in woorden dat tot ons allen gericht wordt, en bij 
elkaar,  -want niemand van ons kan deze weg gaan op eigen kracht.  
 
Als wij oprecht steeds weer naar zijn weg blijven zoeken, zal God op die weg met 
ons meegaan, een leven lang – daar mogen we op vertrouwen. 



 
 
 
 
 


