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preek 23 oktober 2022 

thema Een ontroerend geloofsgetuigenis 

tekst Micha 7:7: “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” 

liturgie:  

stil gebed ingeleid met DNP Psalm 90:1 (Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren) 

votum en groet Opwekking 803 (Ontzagwekkend is uw heiligheid) 

oproep van God (vanuit 

1 Petrus 1:14-17 BGT) 

 

gebed Kinderopwekking 224 (Je bent nooit nooit nooit alleen) 

kinderen naar hun club  

lezen Micha 7:1-6 DNP Psalm 10:1,2 (Waarom, HEER, blijft U zo op afstand staan) 

preek Luisterlied: Lauren Daigle: You say (I keep fighting voices in my 

mind that say I'm not enough; https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI) 

geloofsbelijdenis = LvdK Gezang 448 (Soms groet een licht van vreugde) 

gebed  

kinderen komen terug  

(collecte) Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam) 

zegen  

 

inleiding op de bijbellezing 

Dat kinderliedje van zojuist klinkt mooi. 

“Je bent nooit, nooit, nooit alleen. God is altijd om je heen. Hij is voor je, Hij is achter je, 

Hij is onder je, Hij is boven je. Je bent nooit, nooit, nooit alleen. God is altijd om je 

heen”. Een prachtige tekst is het, met voorbeelden van vroeger die bedoeld zijn om je 

vandaag te bemoedigen als je verdrietig bent of pijn hebt. 

Maar wat doe je als je je in de steek gelaten voelt? 

Wat doe je als je eigen verdriet groot is of je eigen pijn ondraaglijk? en er is geen 

oplossing. 

Wat doe je als je hoort van kinderen die in de knel zitten, verwaarloosd worden, 

mishandeld worden, uitgebuit worden? als je hoort van kinderen die verongelukken? en 

het gaat maar door. 

Wat doe je als je de moed verliest voor onze samenleving? als je hoort van allerlei 

complottheorieën, als je merkt dat ieder zijn eigen waarheid heeft, als je groeiende 

verdeeldheid ziet, getuige bent van grove verwensingen, te maken krijgt met geweld …, 

als je het gevoel krijgt dat het helemaal fout loopt, ook met het klimaat? en we zitten met 

z’n allen in een zinkend schip. 

Wat doe je dan? 

Je mag klagen! Zie Micha 7:1-6. Je mag het gevecht aangaan met God! Zie Psalm 10. 

preek 

Micha voelt zich zo ellendig! 

Stel je iemand voor die niks te makken heeft. Volgens de wetten van Mozes mocht zo 

iemand het laatste van de oogst komen ophalen. 

Eerst mochten de boeren zelf aan het werk om hun eigen oogst binnen te halen maar ze 

mochten niet terugkomen om op te rapen wat ze per ongeluk hadden laten vallen of te 

maaien wat nog weer opgekomen was of te plukken wat bij de eerste pluk nog niet rijp 

was. Eén keer oogsten en de rest is voor de armen. 

https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI
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Wel: zo iemand die helemaal niks heeft, komt vol goede moed naar het veld om te 

verzamelen wat volgens de wetten van Mozes voor hem bestemd is, maar het is 

verschrikkelijk: de boer heeft zich niets aangetrokken van de wetten van Mozes; hij heeft 

gezorgd dat het hele veld kaal is; er valt niets meer te oogsten; alles is weg. Wat voel je 

je dan ongelukkig! 

Nou: zo ellendig voelt Micha zich. 

Hij vindt de wereld zo ontzettend hard. 

Je kunt werkelijk geen mens vertrouwen. Je moet altijd voorzichtig zijn want iedereen 

heeft het slechtste met je voor. Ze gaan allemaal naar de school voor de misdaad en 

iedereen is daar een goeie leerling. Van de leiders heb je niets te verwachten want ze 

komen alleen in beweging als ze geld zien. De rechters geven je gelijk als je maar 

voldoende betaalt. Mensen op hoge posities praten hun eigen straatje schoon. 

Dit is de klacht van Micha over zijn eigen tijd (meer dan 2.500 jaar geleden), maar het is 

heel herkenbaar want het zou zomaar over onze tijd kunnen gaan en over de harde 

wereld van vandaag. Bij Micha komt daar nog iets bij: 

Dit is de harde wereld van Juda! 

De klacht van Micha betreft mensen die bij Gods volk horen. Je hebt best wel kans dat 

ze stukken van de Bijbel uit hun hoofd kennen; dat ze af en toe offers brengen in de 

tempel; dat ze soms aanwezig zijn als de priester Gods zegen aan het volk geeft. Deze 

mensen kennen God maar ze trekken zich in de praktijk van hun leven niets van Hem 

aan. Als je in zo’n soort wereld moet leven, wordt het leven wel heel zwaar. 

Bij het volk van God voelt Micha zich niet veilig. 

De mensen in je directe omgeving kun je niet vertrouwen; voor je vrienden moet je 

uitkijken; je moet voorzichtig zijn met wat je zegt tegen de man of vrouw met wie je het 

bed deelt want wat je zegt kan zomaar tegen je gebruikt worden. Het gezin is de plek 

waar de grootste ruzies worden uitgevochten. Dat vind ik zo heftig! 

Maar weet je wat Micha doet? 

Ongelukkige die ik ben, zegt hij, ik zie zoveel ellende om me heen; het wordt me haast te 

veel. Maar Micha zakt niet weg in de ellende. Hij gaat niet wild om zich heen slaan. Hij 

past zich ook niet aan aan wat iedereen doet. Hij wijst zelfs niet met een verwijtende 

vinger naar anderen: jullie dit en jullie dat. 

Hij volgt zijn eigen koers. 

Hij is een voorganger als Jakob die op z’n oude dag tegen z’n vrouwen en kinderen zei: 

“in Betel wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van 

nood en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan” (Gen. 35:3). 

Micha is een voorganger als Jozua die het volk opriep tot onvoorwaardelijke trouw maar 

die zich niet afhankelijk maakte van het volk en van hun keuze omdat zijn keuze 

vaststond: “Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen” (Jozua 24:15). 

Zo’n voorganger is Micha. Hoe anderen ook doen, hoe anderen ook leven, hoe anderen 

ook vertrouwen op hun eigen kracht en hun eigen slimheid, hoe anderen ook menen dat 

ze geweld moeten gebruiken en zich achterdochtig en vijandig moeten opstellen in het 

leven … De profeet is vast van plan om daar niet in mee te gaan. 

Hij zegt: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER”. 

Ik hou vol! zegt hij. Dat ben ik vast van plan. Want God is de God die er is. Als je aan 

God vraagt hoe Hij heet, dan zegt Hij van zichzelf: ‘Ik ben’. Als je over Hem spreekt 

mag je Hem aanduiden als ‘Hij is’ = Jahweh, (in het Nederlands vertalen we deze naam 

meestal als HEER: Jahweh), Hij is aanwezig, Hij komt je te hulp en dat kan Hij want Hij 

is er. Micha zegt: naar deze God blijf ik uitzien. 

Wat een wonder! als je doordenkt over de ellendige situatie waarin Micha moet leven! 

Micha vertrouwt ondanks alles op de God die er is. 
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Dat is de keuze van Micha. 

Anderen maken soms hele andere keuzes. Ik denk aan het verhaal van 2 Koningen 6, 

over de stad Samaria die belegerd wordt. De koning van Aram wil de bevolking van 

Samaria uithongeren en dat lukt goed. Twee vrouwen hebben zo’n honger dat ze een 

gruwelijke afspraak maken. Ze spreken af dat ze eerst het kind van de één zullen opeten 

en daarna het kind van de ander. De eerste vrouw houdt zich aan deze afspraak maar de 

tweede vrouw weigert bij nader inzien en verstopt haar kind. De eerste vrouw roept de 

koning te hulp. De koning is stuk van verdriet om dit gruwelijke voorval. Het liefst zou 

hij God willen doden want die heeft alle ellende over Samaria gebracht. Maar God is 

helaas onbereikbaar en daarom wil hij de profeet van God doden (en dat is in zijn tijd 

Elisa). “De HEER heeft deze ellende over ons gebracht, zei hij. Waarom zou ik mijn 

hoop dan nog op Hem vestigen?” (2 Kon. 6:33). 

Maar Micha kiest ervoor om op God te blijven hopen. 

Hoe komt Micha tot die keuze? Dat zou je willen weten zodat het ook jouw keuze wordt. 

Misschien zou je het willen weten voor jezelf omdat je je zo ellendig voelt. Je staat in 

één klap met lege handen en een leeg hart. Alles waar je voor leefde, ben je kwijt. Je 

bent moe. Je bent moederziel alleen. Met God kun je niet verder. Jij niet. Hoe komt het 

toch dat Micha dat wel kan? 

Misschien zou je het willen weten voor een ander omdat je iets weet van zijn of haar 

situatie. Je weet van iemand die bang is, die elke nacht nachtmerries heeft en die ook 

overdag in de greep van de angst is. Met God kan die persoon niet verder. Hij niet; zij 

niet. Hoe komt het toch dat Micha dat wel kan? 

Laat ik de ‘basis’ maar noemen waar Micha op staat. 

Micha heeft geen oplossing voor z’n ellende. Hij voelt zich ongelukkig en het gaat niet 

over want hij blijft ongelukkig. God heeft hem in alle ellende niets nieuws te vertellen; er 

komt geen rechtstreeks woord van God. Hooguit zijn er ineens mensen of gebeurtenissen 

die hem wat moed geven: een arm om je schouders, een hand die liefdevol naar jou 

wordt uitgestoken, wolken die openbreken zodat je ineens de regenboog ziet ... Dat is 

hoopgevend maar het is niet de ‘basis’ waar Micha op staat. 

Hij kent de redder uit Betlehem. 

In Micha 5 heeft hij Hem aangekondigd: “Uit jou, Betlehem in Efrata, komt iemand 

voort die voor Mij over Israël zal heersen”. Deze profetie klinkt ons als muziek in de 

oren maar voor Micha is het pijnlijk. David was afkomstig uit Betlehem. Daar ging hij 

weg om koning te worden in Jeruzalem en dat was een positieve ontwikkeling. Dat was 

als een triomftocht. Na David werd zijn zoon koning en met Salomo leek de top bereikt. 

Maar de familie van David wordt weer teruggeduwd naar z’n schamele afkomst: van de 

troon in Jeruzalem terug naar dat kleine dorp Betlehem, naar dat onbetekenende plaatsje 

in het gebied van Juda; te klein om belangrijk te zijn. En toch komt uit dat plaatsje de 

redder! Die belofte van God is de ‘basis’ waar Micha op staat. 

Daarom zegt hij: “Maar ik, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen”. 

Ik hou vol! zegt hij. Dat ben ik vast van plan. Want God is de God die mij Jezus zal 

brengen. Micha kent de naam van Jezus natuurlijk niet. Hij weet ook niet hoe God (door 

Jezus) de redding zal brengen. Maar hij ontleent wel zijn zekerheid aan Gods belofte dat 

God (door Jezus) de redding zal brengen want hij weet hoe de naam van Jezus klinkt. 

Micha vertrouwt op de God van Jezus. 

 

Het geloofsgetuigenis van Micha is zo ontroerend! 

Het is een oude tekst. Het zijn woorden die meer dan 2.500 jaar geleden uitgesproken 

zijn. Maar wat Micha zegt (in Micha 7:7) grijpt me aan. Dat hij zegt: “Maar ik, ik blijf 

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

Hiermee kun je natuurlijk niet bewijzen dat God bestaat. Hiermee kun je niet bewijzen 

dat Jezus leeft. Hiermee kun je niet bewijzen dat Gods Geest werkt. Maar wat deze man 

zegt, grijpt je aan! Dat hij zegt: het lijkt erop dat God me nu niet hoort; maar ik vlucht 

naar God want ik weet zeker dat Hij mij zal horen; Hij is namelijk mijn God. 

Dat Micha dat zegt, dat heeft zo’n kracht! 

Het zegt wat als iemand die oud geworden is, gewoon zegt: ik weet dat alleen God mij 

kan helpen; van Hem verwacht ik alles, ook nu ik oud geworden ben. Dat is een 

getuigenis voor je omgeving. 

Het zegt wat als iemand die jong is, gewoon zegt: ik heb God nodig en ik wil naar Hem 

luisteren en daarom neem ik daar echt de tijd voor. Dat is een getuigenis voor je 

omgeving. 

Daar kun je aan zien dat God er is, de God van Jezus, mijn God! Jouw geloofsgetuigenis 

is het beste bewijs. 

Micha’s geloofsgetuigenis is niet de grote Micha-show. 

Het gaat Micha er niet om dat iedereen zegt: wow zeg! wat een gelovige is die man! Zijn 

doel is dat iedereen zegt: wow zeg! wat een God heeft die man! 

Zijn verlangen is dat jij zijn God zult aanvaarden als jouw God. 

 

Amen! 

 


