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preek
gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

Het lijkt nergens naar! Wat Micha in zijn laatste hoofdstuk beschrijft, het lijkt nergens 
naar. En wat hij beschrijft is de werkelijkheid, niet alleen zijn werkelijkheid, maar ook 
de onze. En àls het ergens op moet lijken is het een wijnstok waar nauwelijks nog 
vrucht aan zit, een dorre vijgenboom, een doornstruik, een stekelhaag. Beelden uit 
de natuur als beelden hoe het in het menselijk samenleven toegaat. Zíjn 
werkelijkheid, ònze werkelijkheid. Want die natuurbeelden gebruikt hij om menselijk 
gedrag te beschrijven. Trouwe mensen lijken verdwenen, rechtschapenen zijn er 
nauwelijks nog. Bloeddorstigen, wraakgierigen… iedereen belaagt zijn naaste. Ze 
bekwamen zich in kwaad, geld motiveert onderzoekers en rechters, zodat hun 
oordeel gekleurd is ten gunste van degene die het kan betalen en het meeste biedt. 

Het lijkt nergens naar! Het lijkt op de ergste soapserie, waar intriges en 
machtswellust de basisingrediënten van zijn, en niemand kan elkaar nog vertrouwen,



tot in de intiemste verhoudingen toe. Als dit zo doorgaat is de chaos compleet en kan
de catastrofe niet uitblijven. Micha’s observaties lijken op die van profeten uit onze 
tijd en het lijkt er op of er niets meer aan te doen is. De geest is uit de fles. 

Het lijkt nergens naar! Dat is het gevoel dat je kan bekruipen als je naar het nieuws 
kijkt en al die ellende je terneer drukt. De donkere dagen waarin wij leven, ook 
letterlijk in deze weken, ze kunnen je gemoed duister stemmen, als een zwarte 
donkere wolk boven je bestaan. En hoe gelovig je ook leeft, of probeert te leven, en 
hoezeer ook altijd de hoop opnieuw verkondigd is en je dan steeds weer op de been 
geholpen werd, de moed kan je soms in de schoenen zinken. Het het zo duister zijn 
dat je denkt dat er bij mensen geen verwachting meer is. En lijkt alles wat je over 
hoop, vertrouwen en perspectief is aangereikt je uit de handen te zijn geslagen. Zo 
was dat dus bij Micha, zo ook in het lied dat we na de Michalezing zongen, het 
indrukwekkende lied van Habakuk (lied 156).

Toch kent zowel de Michalezing, als het Habakuklied een bijzondere wending, een 
bijzonder ‘maar’. Na de opsomming van alles dat nergens naar lijkt in de menselijke 
verhoudingen zegt Micha: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de Eeuwige, ik blijf hopen op 
God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.” 

Een bijzondere wending, een bijzonder ‘maar’. “Ja”, zou de cynicus kunnen zeggen: 
“dat is nou typisch zo’n vrome redenering, dat je in een werkelijkheid die nergens op 
lijkt, God er maar weer bij haalt en dan komt alles goed. En dan voelen ze zich weer 
goed en zingen ze Halleluja of er niks aan de hand is. Gelovigen doen vaak zo naïef 
en gedragen zich wereldvreemd. Ze gebruiken hun religie als een opium, een 
geestverruimend middel”, zeiden ook geleerde cynici. Het is als een verslaving: je 
verdooft jezelf, even is alles Halleluja en Gloria, dan komt de kater en verdoof je díe 
weer en zo voort en zo verder. 

Geloof, religie kàn functioneren als opium, het kàn je drogeren, het kàn je zweverig 
maken. Het kàn een vlucht uit de werkelijkheid zijn, met luchtkastelen als perspectief.

Maar zo lees ik Micha niet, zo lees ik de profeten niet, zo lees ik de Evangeliën niet, 
zo lees ik de Schrift niet! 

Steeds opnieuw valt me op hoe razend reëel de Schrift is, hoe het de feiten 
bespreekt en de werkelijkheid schildert en met beide benen op de grond staat, en 
soms met de poten in de modder. En hoe hoe razend actueel de patronen zijn die 
worden beschreven. Micha’s observaties over het menselijk gedrag, ze hadden zo 
een kritische analyse kunnen zijn van onze wereld, onze samenleving, onze 
verhoudingen, zelfs en ook binnen de kerk, want die is geen haar beter dan de rest. 

Hoe moet je die bijzondere wending van Micha dan uitleggen? Dat: “Maar ik, ik blijf 
uitzien naar de Eeuwige, ik blijf hopen op God die mij redding zal brengen. Hij zal mij 
horen, mijn God.” 

Er is een mogelijkheid om u en jou en mijzelf de komende Kerst in te sussen en te 
zeggen: “geniet nou maar van alles wat mooi is, want alles wat niet mooi is 
veranderen we toch niet. Geniet er maar op los, kijk een paar dagen geen journaal, 
ga op kerstreces, neem een poosje vrij van de werkelijkheid”. Dat zou dan ook 



betekenen: denk een paar dagen niet aan je verdriet, je rouw, je ziekte, of aan 
verstoorde relaties en uitgesproken wantrouwen. Nee, de komende dagen ben je 
daar vrij van. Dàt zou pas vluchten zijn uit de werkelijkheid en gruwelijk onrecht doen
aan al wat is, en echt niet zomaar onderbroken kan worden. Dus dat gaan we niet 
doen. 

Maar zo lees ik Micha ook niet, zo lees ik de Schrift niet. Als Micha ‘maar’ zegt, 
spreekt hij over een andere werkelijkheid die verduisterd is door onze werkelijkheid. 
Misschien wel het best te vergelijken met een zware wolk. Wij levend onder die 
zware wolken en het zicht op de zon is verdwenen. Maar is die zon zèlf dan ook 
verdwenen? Is als wij ons niet gedragen naar de gerechtigheid van God, Godzèlf dan
ook verdwenen? Nee, natuurlijk niet! De God van de gerechtigheid schreeuwt des te 
harder en zijn dienaren, zijn wachters, nemen die roep over. Al is het vaak tegen 
dovemansoren en met hese stem, ze blijven getuigen van de God van het Recht en 
blijven zich richten naar het Woord van het begin. Dat Woord dat sprak ín de chaos. 

Dat Woord dat het zware en soms zwarte wolkendek doorbreekt. En een wending 
teweeg brengt. In letterlijke zin: de zonnewende is geweest, sinds gisteren worden 
vanaf nu de dagen steeds weer ietsje langer, het gaat met seconden in het begin. In 
geestelijke zin: de Zon van gerechtigheid zoekt doorbraak door de wolken en wil ons 
bereiken en raken. Midden in de werkelijkheid waarin wij leven, klinkt dat grote 
‘maar’, dat onverbrekelijk verbond dat God met mensen is aangegaan en waaraan 
Hij trouw blijft, Híj wèl. En de oproep uit der profetenmond is dat wij weer gaan 
werken aan dat verbond. En dat betekent dus niet: laat jezelf lekker verdoven met 
Kerst en neem er nog eentje, maar wees wakker, waakzaam, zet je hart open en 
luister naar wat de Geest je influistert… 

‘Maria ontdekte in haar buik te hebben op grond van Heilige Geest’. 

‘Door een ingeving van de Heilige Geest ontdekte Maria dat ze zwanger was’.

Zo kun je die regel prima vertalen en zo kun je het ook zeggen, en dan heb je het 
niet meer over een dogma, maar over de levende dynamiek die ook ons overkomen 
kan: dat de Geest verwachting wekt, nieuw perspectief geeft, en jou vervult. De geest
gaat dan niet meer uit de fles, maar de Geest komt dan over jou en in jou. Zoals ook 
Micha vol was van Geest, hij was er hoogzwanger van en getuigde er van. Hij zong 
er zelfs over: ‘De Eeuwige zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid 
aanschouwen’. 

En dan lijkt het wèl ergens naar. Maar je moet goed kijken. Let op de tekens! Het ziet
er misschien wel heel anders uit dan je dacht. Veel minder spectaculair en 
hoogdravend dan je misschien had verwacht. Veel kleiner misschien ook. Kijk goed. 
Het is een kind, een pasgeborene. “Maar dat lijkt toch nergens naar?” zouden cynici 
kunnen uitroepen. Maar de profeten en de evangelisten verkondigen: Dat Kind, dat 
lijkt op God. 

Amen


