
Gemeente van Christus, 

 

Zwaarden tot ploegscharen, het visioen van de vrede en de vijgenboom.  

Een kunstenaar in de Verenigde Staten, Esther Augsburger, liet zich in de jaren ’90 van de vorige 

eeuw inspireren door deze woorden en maakte deze grote stalen sculptuur, Pistolen tot 

ploegscharen. Meer dan 3000 pistolen zijn erin verwerkt, pistolen die bij politiebureaus werden 

binnengebracht bij verschillende inleverprogramma’s om wapenbezit tegen te gaan. De pistolen 

werden niet omgesmolten, maar op een grote plaat gelast, 5 meter hoog, zodat nog heel zichtbaar is 

dat het om wapens gaat. Het is een kunstwerk met een bijzonder evenwicht tussen die wapens, 

tekens van geweld, en de mooie vorm van de ploegschaar, glanzend, zodat het ook lijkt, met de 

weerspiegelingen van lucht en aarde, dat hemel en aarde elkaar raken. 

Het visioen is prachtig beschreven, een ideaalplaatje, alles in uitersten. De tempelberg, hoger dan 

alle andere heuvels en bergen. Volken die toestromen, vanuit de hele wereld. Om zich te laten 

onderwijzen, om de weg te leren kennen, de weg van recht en vrede. Er zal recht worden gesproken, 

en er zal vrede zijn. Geen wapens meer, maar vrede en rust, tijd om onder je vijgenboom te zitten 

met een glas wijn van je eigen wijnrank. Iedereen die achter dreigt te blijven, de kreupelen en de 

verstrooiden, wordt erbij gehaald. Eens zal die dag komen. 

Eens zal de dag komen, zo begint hoofdstuk 4 van Micha. De vraag is hier wel, wie deze woorden in 

de mond neemt. Iemke zei er vorige week al iets over: in het boek Micha zijn verschillende stemmen 

te horen. De stem van Micha, de profeet die de mensen wakker schudt, woorden spreekt van 

oordeel en toorn. En anderen, toehoorders, mensen die hem tegenspreken, die zijn boodschap ook 

relativeren. Kom kom, Micha, zo erg zal het allemaal niet zijn.  

We lazen ook het laatste stuk van Micha 3. Daar is duidelijk de profeet aan het 

woord. Hij spreekt de leiders aan, de leiders in Jeruzalem, het centrum van de 

politieke en religieuze macht. Geen goed woord heeft hij voor ze over. Het 

gaat over onrecht en bloed. Voor geld is alles te koop, leiders, priesters en 

profeten doen en zeggen wat je wilt als je ze maar betaalt. Hier hoor je ook 

iets terug van het perspectief van Micha, zelf van boerenafkomst, die spreekt namens degenen die 

het slachtoffer zijn, afhankelijk, de boeren, de weduwen en de wezen, de zwakkeren. Die recht 

hebben op bescherming maar geen geld hebben om dat recht af te dwingen. 

Micha wijst het kwaad haarscherp aan, vooral ook dat al die leiders hun gedrag legitimeren in naam 

van God. ‘De Heer is toch in ons midden?’ De Heer staat toch aan onze kant? God met ons? Wat we 

ook doen? Ons kan geen kwaad overkomen. 

Nou, zegt Micha, maak jezelf maar niets wijs. Er zal niets overblijven van Jeruzalem en de tempel. 

Sion, de naam die naar Jeruzalem verwijst, zal worden omgeploegd als een akker. Omgeploegd…hier 

heeft die ploeg helemaal niet zo’n vreedzame functie. Maar misschien brengt Jeruzalem als akker iets 

beters voort dan als stad die onrecht voortbrengt. 

En dan ineens is daar dat visioen over Jeruzalem als centrum van vrede en recht. 

Wie is er dan nu aan het woord? De wetenschappers zijn verdeeld. In de tekst zelf 

is het antwoord niet zomaar te vinden. Is dit Micha zelf, die na een adempauze 

toch ook woorden van hoop spreekt? Of zijn dit de luisteraars, die vinden dat 

Micha een doemprofeet is, veel te somber.  



Die dan Micha tegenspreken, met die poëtische visionaire woorden. Opvallend is, dat vrijwel 

dezelfde woorden, over de berg met de tempel, de volken die toestromen, en die zwaarden die 

ploegscharen worden, voorkomen in  Jesaja 2. Ik las als mogelijke verklaring hiervan, dat het hier wel 

eens zou kunnen gaan om woorden die heel klonken in de tempel, die onder het joodse volk zo 

gangbaar waren dat iedereen ze kende. ‘Free floating poetry’, werd dat genoemd, poëtische regels 

waarvan misschien niet eens meer duidelijk is wat precies de bron ervan is, maar waar men 

vertrouwd mee is, en die zo ineens geciteerd kunnen worden, ter sprake gebracht.  

Een beetje te vergelijken met als ik nu zeg: I have a dream. Ik heb een droom. Waarschijnlijk zullen 

heel veel van u direct denken aan Martin Luther King. I have a dream, woorden die wereldberoemd 

zijn geworden, nadat hij ze uitsprak in 1963. En die paar woorden, Ik heb een droom, roepen direct 

de beelden op van vrede en recht, van een maatschappij waarin mensen niet worden beoordeeld op 

hun huidskleur, afkomst of bezit. Een oase.  

Ik vind het een interessante gedachte om de tekst in Micha zo te lezen, dat de toehoorders van 

Micha, die zich aangevallen voelen, ineens met dit visioen komen aanzetten. Micha, luister eens, niet 

zo somber, denk eens aan deze woorden over Jeruzalem. Dit visioen ken je toch wel, geloof je die 

woorden soms niet? 

Ik vond het ook wel even slikken, moet ik eerlijk zeggen. Want als dit zo leest, lijkt het eerst wel even 

alsof je iets kwijt raakt. Woorden van hoop, ons aangereikt door Micha zelf. Juist woorden die voor 

ons ook heel inspirerend kunnen zijn. 

De vraag is wat je ermee wint om de tekst zo te lezen, wat ons dat kan opleveren. De winst is 

misschien wel, dat we juist die woorden uit Micha 3, over onrecht en kwaad, meer serieus nemen. 

Als we te snel doorlezen naar Micha 4, en ons vastklampen aan die mooie beelden van de vrede en 

de vijgenboom, kan het risico wel eens zijn dat we ons in slaap laten sussen. Dat we meegaan in die 

lieflijke beelden en sfeer rond Kerst, dat alles vredig is, met mooie muziek en lekker eten, wij lekker 

in onze warme cocon, de kaarsjes aan, de luiken dicht.  

God is toch in ons midden? De Heer staat toch aan onze kant? Wat kan ons overkomen?  

Waarom lezen we in de Adventstijd uit Micha? Juist niet om in slaap gesust te worden. Als we serieus 

luisteren naar deze profeet worden we uitgedaagd om de donkere kant van het leven serieus te 

nemen. Onze ogen daar niet voor te sluiten, maar de werkelijkheid eerlijk in het gezicht te zien. Want 

als we eerlijk zijn: welk beeld sluit beter aan bij ons leven, bij onze wereld: dat beeld in Micha 3, het 

donkere, of dat beeld in Micha 4, het idyllische? Goed, misschien is het een mix van beide, in het 

beste geval.  

Maar wapens, zwaarden en speren, zijn er nog volop. Wapens waarmee we anderen verwonden, 

door ons gedrag, onze woorden. Desastreuze gedragspatronen die in ons leven zijn geslopen, in onze 

samenleving. Waarbij voor geld alles te koop is, maar liever willen we niet weten wie daarvoor de 

prijs betaalt. De mensen, kinderen soms, die onder erbarmelijke omstandigheden produceren. Onze 

leefomgeving die we leegzuigen, ruïneren. Mensen die niet mee kunnen in de snelheid van onze 

economie, onze digitale wereld. Onze samenleving vol onrust en onvrede, met wantrouwen en harde 

woorden. Ook in onze eigen huizen is het niet altijd dat paradijs van die wijnrank en de vijgenboom. 

En wat kunnen we onszelf verwonden, door negatieve gedachten, overspannen verwachtingen.  

Zie dat maar onder ogen. Dit is het leven, dit zijn wij, mensen.  

Het spannende van de tekst van Micha is dat de beide werkelijkheden naast elkaar staan. Het 

onrecht en het recht, het bloed en de vrede, de verwoesting en de oase.  



Ik weet niet zeker wie die woorden van het visioen uit Micha 4 in de mond neemt, ik ga die knoop 

niet doorhakken. Voor mij is die spanning belangrijk die hier wordt opgeroepen. De beide kanten van 

de werkelijkheid. Hier stuiten ze op elkaar, staan tegenover elkaar, op de grens van Micha 3 en 4. 

En waar staan wij? Dat is de vraag die hier op ons af komt. Waar sta jij? Welke kant beweeg je op?   

Van het donker snel door naar de vrede, zou je zeggen. Dat ligt voor de hand. Van Micha 3 naar 

Micha 4, snel door.  

Maar de kracht van deze contrasterende beelden is misschien wel veel meer dat duidelijk wordt dat 

ze niet los van elkaar verkrijgbaar zijn. Dat de vrede doorbreekt, ja, maar juist in dat donker. Licht valt 

het meeste op als het heel donker is. En juist in al het donker, van onze wereld, en van ons eigen 

leven, hebben we dat visioen van de vrede het hardste nodig.  

Het visioen is geen wiegeliedje, dat ons laat wegvluchten uit de werkelijkheid. Het is poëzie die ons 

wakker schudt. Om, juist daar waar we ons bevinden, in alle gebrokenheid, geloof te hechten aan het 

visioen. Die weg te volgen, een weg die naar ons toekomt in Christus. 

Onze wapens een voor een ombouwen tot iets vruchtbaars. Weg met dat scherpe woord, dat 

oordeel, geef een compliment. Laat je schild zakken, probeer jezelf niet te beschermen maar open je 

hart. Ook als dat misschien soms pijn doet, of je kwetsbaar wordt. Zaai goede woorden, strooi er 

kwistig mee rond, koester mooie initiatieven en geef ze nog wat extra mest. Voed de onvrede in de 

maatschappij niet, maar draag iets positiefs bij. Ondersteun iemand die zelf niet zo snel meer gaat. 

En geniet van het goede dat je in handen hebt, dat wat je zomaar in de schoot valt, vruchten van de 

wijnrank en de vijgenboom.  

Amen 

 

 

 

 

 


