Themadienst “Micha.”

Micha 3 : 1

170108

“En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob,
heersers van het volk van Israël!
Jullie moeten het recht toch kennen?”
NBV
“Toen zei ik: Luister toch, hoofden van Jakob,
en leiders van het huis van Israël,
behoort u niet het recht te kennen?“
HSV
“En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob,
en leidlieden van het huis Israëls,
moest gij het recht niet kennen?“
NBG
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“Micha – evangelisch commentaar bij de tijd.”

Thema:

1. “Micha – evangelisch commentaar bij de tijd.”
Dia 1

Micha.
Evangelisch commentaar bij de tijd.

We gaan de komende tijd bezig
met het Micha-project,
de Micha-cursus.
Over praktisch geloven
en christendom.
Vraag daarbij is dan wel:
Waarom Micha?
Dat is toch een profeet?
Wat heeft die te maken
met praktisch geloven?
Een profeet
en profetie
zijn toch vooral bezig
met toekomst?
Dia 2

Profetie
- toekomst ?
- of heden !

Met voorspelling
van wat komen gaat
of de HERE God van plan is te doen?
Ik wil niet zeggen
dat dat een geheel verkeerde gedachte is,
maar gaat wel aan de kern voorbij.

Het opstaan van een profeet,
de aanleiding voor zijn profetie
ligt altijd in het heden,
in de actualiteit van het bestaan,
in de gebeurtenissen
die hij meemaakt.
“Als jullie je niet bekeren, dan ….”
Zo komt vanuit het heden
de toekomst ter sprake.
En de kern van zijn bezigheid
is dan ook
in Gods naam
commentaar geven
op die gebeurtenissen.
“Evangelisch commentaar
bij de tijd,”
zou je dat kunnen noemen.

2. Op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd.
Op dit moment
staan de kranten
en ook de praatprogramma’s
op de televisie bol van
“commentaar bij de tijd.’
Dia 3

commentaar bij de tijd

Of het nu om Pauw gaat,
om Jinek,
de Wereld draait door,
Twee vandaag,
of welk praatprogramma dan ook.
De kranten en rubrieken
hebben geen enkele moeite
hun pagina’s en uurtjes gevuld te krijgen.
Er gebeuren op dit moment
meer dan genoeg dingen
in de wereld en de samenleving,
die vragen om commentaar.
Hoe denkt jij daarover?
Wat moeten we er mee?
De bevolking is boos
en wordt steeds bozer.
De politiek en de politieke leiders
worden gewantrouwd.
Rechters worden
En iedereen is het er over eens
dat er een sterke behoefte is
Dia 4
aan veiligheid,
aan sociale zekerheid,
evenwicht in de samenleving.

een veilige samenleving

Aan een veilige samenleving,
waarin ieder tot zijn recht komt.
Dat is voor ieder mens wezenlijk
en bepaalt het levensgevoel.
Maakt niet uit
of je rijk arm of rijk bent,
jong of oud,
West- of Oost-Europeaan,
Afrikaan of Westerling.
Het evenwicht in de samenleving.
Het recht,
waarop je kunt rekenen.

3. Hoe een samenleving
uit evenwicht kan zijn
of raakt
daarvan staan niet alleen de kranten vol,
maar ook het boek van de profeet Micha.
Is zijn profetie
één groot
Dia 5

evangelisch commentaar bij de tijd

evangelisch commentaar
bij de tijd !
Lees je in o.a. in Micha 3
over corruptie
onder de leiders van Jakob
en de heersers van het volk Israël.
Niet alleen de regeringsleiders,
maar ook priesters en profeten.
Dat maakt het ook zo erg:
Zij zoeken hun onrechtvaardige daden
religieus te rechtvaardigen!
Zie vers 11:
“De HEER is toch in ons midden?”
Valse profeten,
die voor geld
alles religieus goed praten
en een soort welvaartsevangelie verkondigen.
Hoe actueel dat is
blijkt alleen al
uit een commentaar van James Kennedy
in Trouw van zaterdag 7 januari.
“Inauguratie van Trump maakt
verwording van religie in VS zichtbaar.”
(Lezen !!)
Gevolg?
God trekt zich terug.
Is niet meer te vinden
en te horen.
- vs. 4-7.
Maakt de samenleving letterlijk: God-loos.
Zo is het nu
en zo was het in de tijd van Micha niet anders.

Daarom begint Micha zijn commentaar
ook bij de profeten
- vss. 5-7.
(Lezen.)
Zet hij zichzelf als echte profeet
daar tegenover
- vs. 8.
(Lezen.)
Voor evangelisch commentaar
bij de tijd
heb je moed en kracht nodig.
Immers,
Dan zeg je dingen
die de al-dan-niet vrome elite
niet welgevallig zijn.
Dat een ware profeet,
dat Micha daarmee
voor zijn leven moest vrezen
lezen we zelfs in Jeremia 26: 18-24.

4. Wie was Micha?
Dia 6

Micha
- wie
- wat

Ook dat is verrekte actueel.
Herkenbaar in onze tijd.
Hij kom van het platteland in Juda,
zeg maar het Groningen van Juda,
en hij profeteert tegen de Jeruzalemse grachtengordel.
Levert vanuit het oosten des land
commentaar op de eigenwijze lui uit de Randstad.
Hij leeft in een tijd
van grote sociale verandering in Juda.
Het ontstaan van grootgrondbezit
waar het land als erfdeel door de HERE God
aan heel het volk
als rentmeesters gegeven was.
Compleet in strijd dus
met Gods bedoeling en opdracht.
Verandert Juda van een agrarische samenleving
in een markteconomie.
Ontstaat er zo een grote kloof
tussen arm en rijk.
Is er sprake van uitbuiting.
- vs. 2-3
Sociaal onrecht.
Daar zet Micha dan ook in
met zijn retorische vraag:
Dia 7

“Jullie moeten het recht toch kennen?!”

“Jullie moeten het recht toch kennen?!”
Jullie weten toch
van huis uit,
van God uit,
hoe de samenleving
vorm dient te worden gegeven?
Wat “recht” is?
Eigenlijk is dat de vraag
naar een in staat van ontbinding
verkerende samenleving.
5. Wat “recht” is!
Ja, wat is “recht? “
In het hebreeuws
staat hier het woord misjpat.
Komend van een werkwoord
dat zowel heersen als rechtspreken betekent.
Twee betekenissen
die dan ook samenvallen.
Heersen is zorgen.
Zorgen
dat alles en iedereen
tot zijn recht kan komen
en komt.
Hoe zeer het gaat om “tot zijn recht komen”
blijkt bijv. uit het verhaal van de zieke koning Ahazia
in 2 Koningen 1: 7.
wanneer hij aan zijn knechten vraagt
om de profeet Elia te beschrijven.
Dan zegt hij:
“Hoe was de misjpat van die man?” - SV
“Wat was het voor een man?” – NBG
Vraagt hij naar wat deze man kenmerkte,
karakteriseerde.
Dat is misjpat.
Dat is recht.
Zorgen
dat alles en iedereen
tot zijn recht kan komen
en komt.
De sociale inrichting
van het leven.
Dia 8

Wat is “recht”?
= inrichting van de samenleving / Gods schepping

Het leven in de meest brede zin van het woord.
Niet alleen maar
het persoonlijk,
menselijke leven.
Maar heel de leefomgeving,
heel het milieu
waarin de mens leeft.
In natuur en cultuur.

Dat begint bij de Tien woorden,
die de HERE God geeft op Horeb.
Het verbond dat Hij daar sluit.
Dat zijn niet maar “neutrale”
nietszeggende geboden.
Dat zijn de vaste regels,
waarop je rekenen kunt,
volgens welke het volken leven zou.
Leven kan.
In vrede en recht.
In veiligheid.
Die het leven,
in de meest brede zin van het woord,
in stand houden.

Kortom,
bij “aanstoot” gaat het om
Dia 9

Geen recht zonder gerechtigheid

ruimte geven aan de Satan,
mede-gelovigen van de goede weg afbrengen.
Ze mis-leiden,
ze laten verdwalen,
in plaats van hen te leiden,
de juiste weg te laten gaan.
Wie van ons wil dat op zijn geweten hebben?
Kan dat verantwoorden tegenover God?

6. Daarom spreekt Paulus
niet de zwakke,
maar alleen de sterke in het geloof aan.
in de gemeenschap met de Heer.
Want dat vraagt
enorm veel van je.
Dat vraagt:
zelfverloochening,
kruis dragen,
echt Jezus volgen
– Matt. 16: 24.
Dat vraagt intense liefde
voor die ander.
– Rom. 14: 15 –
Paulus zegt het dan zo intiem
en Gods-persoonlijk
als het maar zijn kan
– Rom. 14: 15 –
“Laat hen voor wie Christus gestorven is
niet verloren gaan …”

Dia 10

Einde ….
…. nieuw begin

Dat is waar het om gaat!
Dat is de kern,
de beweegreden:
“Laat hen voor wie Christus gestorven is
niet verloren gaan
door ….
het voedsel dat u eet.”
Of door wat dan ook !
Door iets onbenulligs!
En als het niet iets onbenulligs is
durf je dan kwetsbaar op te stellen
en met die ander te delen,
waarom het voor jou zo belangrijk is.
Niet belangrijk voor jezelf,
geen ego-centrisch geloof,
maar belangrijk
voor je geloof,
voor en in je gemeenschap met de Heer.
Dat de Heer niet voor niets
gestorven is.
Maar ook voor jou.
En voor die ander.
Die zwakke in het geloof.
En wie is er niet zwak?!
7. “… want het koninkrijk van God
is geen zaak van eten en dringen,
maar van gerechtigheid,
vrede en vreugde
door de heilige Geest.”
– Rom. 14: 17 –
Dia 11

Gerechtigheid is
dat je gericht bent op die ander,
dat je iemand recht doet.
Tot zijn recht doet komen.
En dus:
tot zijn bestemming
in Jezus Christus.
Dat hij of zij,
dat jij
kunt zeggen:
niet meer ik
maar Christus leeft in mij!

Jezus.
Evangelisch commentaar bij de tijd.

