
OVERDENKING BIJ MICHA 6 VS 1 T/M 8 EN MT 11 VS 2 T/M 11  
   
De naam van Micha betekent: Wie is als God?   
Wie is God? Hoe moeten we Hem zien?  
 
Bent u degene die komen zou of moeten we ander verwachten, laat 
Johannes vanuit de gevangenis vragen aan Jezus. Een profeet, van wie 
Jezus zegt: hij is zelfs meer dan een profeet, er is nog nooit iemand uit 
een vrouw geboren die groter is dan deze, die een vraag stelt waar 
zoveel twijfel en onzekerheid in door klinkt. Die de mensen vertelt over 
God die zal komen maar tegelijk zelf niet zo goed lijkt te weten wie God 
is en hoe Hij zich bekend zal maken.  
 
Zelfs de grootste, bewonderenswaardigste, krachtigste mensen die zich 
door niets uit het veld lijken te laten slaan lijken, kennen geloofstwijfel. 
Hoe moet ik het zien? Wat is waar? Wie is God? Is er wel een God?  
 
Misschien geldt dat ook wel voor mensen die heel zeker lijken te weten 
dat er geen God is en dat de wereld beter af is zonder religie, dat ze 
soms diep in hun hart wel eens twijfelen. Misschien weten die mensen 
vooral heel goed in welke god ze niet geloven: een god die mensen 
aanzet tot geweld tegen elkaar, een god die mensen doet vluchten voor 
hun problemen, een god die mensen het gevoel geeft dat zij als 
gelovigen beter zijn dan de anderen. Een god die buitensporige offers 
vraagt, duizend rammen, de dood van je eigen kind. Een god die 
mensen drijft tot vreemde, buitensporige en slechte daden.  

 
Maar een God die in mensen het goede op weet te roepen? Die mensen 
aanzet tot belangeloze inzet voor anderen, tot daden van grote liefde? 
Zou die misschien ook die mensen tot twijfel kunnen brengen die zeker 
weten dat ze niet in God geloven? 
 
Wie is God? Wie is als God? Het is de vraag van Micha. Hij worstelt er 
als profeet mee dat er van God zoveel verkeerde beelden bestaan waar 
bijna niet tegen op te boksen is. En hij zegt hier tegen de mensen: God 
wordt er Zelf ook wanhopig van. Van armoede roept God de bergen en 
heuvels maar ten getuige aan. Want Hij weet niet meer wat hij moet 
doen om door te dringen tot mensen om hen te doen begrijpen wie Hij is 
en waar Hij voor staat. 
 
Wie God is? God is, zo wordt hier gezegd tot deze mensen bij monde 
van Micha, de macht aan wie jullie je hele leven te danken hebt.  



God is het die jullie de betekenis heeft geleerd van woorden als vrijheid 
en recht. Hoe wezenlijk het is om vrij te zijn en hoe nodig het is dat er 
recht wordt gedaan, dat weten jullie uit eigen ervaring omdat jullie bevrijd 
zijn van een onderdrukkende macht. Het is de oerervaring van dit volk. 
 
God, zo gaat Micha verder, heeft jullie goede leiders gegeven en 
rechtvaardige wetten en jullie beschermd tegen machten die op jullie 
vernietiging uit waren, door jullie innerlijke kracht en overtuiging te 
schenken, door jullie een fundament te geven voor je leven. Alles wat in 
jullie leven en geschiedenis aan goeds is gebeurd, dat hebben jullie aan 
Hem te danken. En dan haalt hij een veelzeggend moment uit die 
geschiedenis naar voren: Balak, de koning van Moab die het volk wilde 
vervloeken door zijn profeet Bileam, wiens vloek door Gods tussenkomst 
veranderde in zegen. Zeker, er is het kwaad, veel kwaad, er zijn 
vernietigende machten. Maar daarmee moet je God niet verwarren! God 
is nu juist de macht die tot het uiterste gaat om het kwade tot ten goede 
te keren.  
 
Een echo daarvan klinkt in Jezus antwoord aan Johannes de Doper: zie 
je het dan niet? Blinden kunnen weer zien en lammen weer lopen, 
mensen worden in hun ellende gezien en daaruit opgericht, het goede 
nieuws wordt hen geschonken als een kracht ten leven. Wat moet er nog 
meer gebeuren om een mens te overtuigen? 
 
Terug naar Micha. Hij is en blijft een boeteprofeet die mensen voorhoudt: 
Dat goede dat jullie gegeven is, jullie leven er niet uit. Jullie hielden je 
niet aan Gods rechtvaardige wetten en gingen notabene elkaar 
onderdrukken. Als jullie horen over zond, probeer je alleen je eigen 
paadje schoon te vegen met overdreven offers waarmee je een goed 
figuur wilt slaan maar waar God helemaal niet om vraagt. Jullie zagen 
kans om het goede ten kwade te keren en dan klagen jullie: ‘God heeft 
ons in de steek gelaten. We zoeken Hem en we vinden Hem niet.’ Terwijl 
het andersom is. Jullie hebben God in de steek gelaten. God heeft reden 
tot klagen. Jullie weten heel goed waar je God moet zoeken. En dan 
klinkt plotseling de tweede persoon enkelvoud, dan wordt het heel 
persoonlijk: 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. 
 
Waarom doen jullie dat dan niet, vraagt Micha wanhopig. Waarom zoek 
je God niet daar waar Hij Zich laat vinden? 
 



Recht doen en trouw zijn. Volgens overtuigd ongelovigen heeft dat niets 
te maken met geloof in God. Dat is gewoon menselijk fatsoen.. Voor 
onze moraal hebben we God niet nodig. Het is waar, mensen die recht 
doen en trouw zijn die vinden we net zo goed buiten de kerk. Mensen 
met hart voor anderen, die zich inzetten voor anderen, uit bewogenheid 
en niet om zelf een goed figuur te slaan. Voor de buurt. Voor 
vluchtelingen. Voor kwetsbare kinderen. Voor een betere aarde.  
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est hebben we gezongen. Overal waar 
liefde en vriendschap is, daar is God. Waar mensen recht doen en waar 
aan mensen recht wordt gedaan, waar trouw wordt bewezen, op welke 
plek dat ook is, dáár komt ons het koninkrijk van God dichtbij. Wij zijn 
vanmorgen naar de kerk toe gekomen omdat we beseffen dat dit geen 
dingen zijn die we uit onszelf allemaal ook allang wel weten. Omdat we 
geloven dat het een weg is die ons moet worden voorgehouden en 
voorgeleefd, waarop wij moeten worden gezet, steeds weer opnieuw. 
Omdat dat waar de wereld op wacht mensen zijn die zich laten bewegen 
door Gods Geest, zoals Jezus daardoor bewogen werd. Om recht te 
doen en trouw te zijn en te wandelen op Gods weg. 
 
    


