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thema: Een gelovige kan niet zonder Christus
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dankzegging en voorbede
collecte
Gz.140:2,3
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Gemeente van Christus,
God komt om te oordelen.
Dat is geen populaire boodschap.
Je zet het niet snel op Facebook: ga je mee naar de kerk? Het gaat over God die komt
oordelen!
Dat lijkt geen aantrekkelijk verhaal.
Zeker als je leest met welke verschijnselen de komst van de Rechter gepaard gaat.
Smeltende bergen, splijtende dalen. Heftige gebeurtenissen! Alsof de aarde vergaat.
En als je leest welke effecten dit komen van God op mensen heeft.
Deze boodschap roept angst op.
Of irritatie. Gaat het in de kerk niet veel te vaak over zonde, schuld en oordeel?
Ik heb de indruk van niet, trouwens.
Want predikers zijn van nature ook geneigd om teksten te kiezen die beter in het gehoor
liggen.
God komt om te oordelen.
Dat is de samenvatting van Micha 1.
Het profetenboek kent bekende, krachtige, mooie teksten.
Als de Heer het geeft, hoop ik er in de komende weken met u bij stil te staan.
Maar het zou geen recht doen aan het bijbelboek om pas in hoofdstuk 4 te beginnen.
Het zou ook geen recht doen aan God. En aan zijn aanspraak op ons.
God komt om te oordelen.
Dat zegt Micha tegen zijn volksgenoten.
Op een beslissend moment in de geschiedenis van Gods volk.
Als eigenlijk al vaststaat dat het volk geen toekomst meer heeft.
Wij staan daar niet.
Wij leven daar niet.
Hebben wij daarmee te maken?
Mag ik Micha hier zomaar op de kansel zetten?
Met zijn waarschuwing van Gods oordeel?
Maar wij hebben Jezus toch?
Die Gods oordeel heeft gedragen?
En wij hebben de Heilige Geest toch?
Die ons hart en leven richt op Gods wil?
En wij hebben Gods belofte toch?
Dat wij zullen leven in eeuwigheid?
Zeker, er is verschil. Veel verschil.
Maar zullen we eerst luisteren?
Naar wat Micha te zeggen had?
Om vervolgens eerlijk na te gaan, wat de Heer ons ermee te zeggen heeft?
**
God komt om te oordelen, kondigt Micha aan.
Wat zegt dat over God?

Dat God niet een iets is. Maar een Iemand.
Die betrokken is op mensen.
Die zich laat raken door wat mensen doen en zeggen.
In bewogenheid. Maar ook in boosheid. Dat is de keerzijde van zijn betrokkenheid.
Dat God machtig is. En rechtvaardig.
Hij kan oordelen. Hij zal oordelen.
Mensen komen bij Hem niet weg met het kwaad dat ze doen.
Mensen kloppen niet tevergeefs bij God aan met het onrecht dat hen wordt aangedaan.
Met de nood van hun leven.
Waarom vind je dit eigenlijk een moeilijke boodschap?
Dat God komt om te oordelen?
Omdat God dan zo streng lijkt?
Omdat je bij God meer een vaag idee hebt, dan een actieve, persoonlijke Heer?
Omdat God niet alleen met je meepraat, maar je soms ook tegenkomt?
Het is zijn intense betrokkenheid en zijn vurige liefde.
Het is zijn heerlijke goedheid en zijn eerlijke heiligheid.
Waarmee Hij jou heeft geschapen. Waarmee Hij jou roept.
Vandaag is God niet anders.
**
God komt om te oordelen, kondigt Micha aan.
Waar gaat dat oordeel over?
Wat heeft zijn oordeel opgeroepen?
Micha spreekt van afgoderij. Mensen geven geen gehoor aan God, maar maken hun eigen
goden. En geven hun energie, hun aanbidding, hun oriëntatie, hun verantwoordelijkheden, hun relaties, hun geld en hun hart aan zogenaamde goden. Waarin ze vertrikt raken
en verstikken. Ondanks Gods roeping tot een leven in vreugde, vrijheid en vrede.
Micha spreekt van sociaal onrecht. Rijken buiten armen uit. Machthebbers bekommeren
zich niet om het gewone volk, maar spelen hun eigen spelletjes. De zwakken, weduwen
en wezen, ze kreperen op straat. De gehandicapten, de bejaarden, de psychiatrische patienten, de vluchtelingen,
Waarom vind je dit eigenlijk een moeilijke boodschap?
Dat God komt om te oordelen?
Omdat je er liever geen rekening houdt dat Iemand ziet wat er gebeurt?
Dat God eens een streep trekt en ingrijpt?
Omdat je zijn verhaal te groot vindt voor je eigen leven?
Omdat je het vermoeden hebt, dat jij hierin ook niet vrijuit gaat?
Inderdaad, de wereld is niet veel beter geworden.
Alle uitvindingen en ontwikkelingen ten spijt.
Wij zien er nog veel meer van dan toen.
En we maken er deel van uit, of we nu willen of niet.
Vandaag is de wereld echt niet anders.
**
God komt om te oordelen, kondigt Micha aan.

Op wie is dat oordeel dan gericht?
Op de machthebbers? De verantwoordelijken? Die zichzelf verrijken?
Op de schreeuwers? De brutalen? Die zich niet om gewone mensen bekommeren?
Daarmee kunnen we nog wel leven. Want dan gaat het over anderen.
Maar Micha brengt het dichterbij.
God de Heer, zal tegen de hele aarde getuigen. Ja, knikken zijn hoorders. Goed dat God
dat doet. Moet je kijken wat er op aarde gebeurt.
God de Heer komt om te oordelen over de zonden van Samaria. Ja, knikken zijn hoorders. Dat is die goddeloze stad, van dat goddeloze noordelijke rijk. Waar ze zich al eeuwen niet houden aan Gods wetten. Goed dat God dat doen.
God de Heer komt om te oordelen over Jeruzalem. Oeps, denken zijn hoorders. Dat komt
wel dichtbij zeg. Dat is toch wel de stad van de belofte. Maar ja, het is wel een stad vol
corruptie en politiek. Waar het draait om invloed, rijkdom en macht. Oké, goed dat God
de grote jongens daar tot verantwoording roept.
God de Heer komt om te oordelen over Gat, Bet-le-Afra, Safir, Saänan, Beth-Haësel, Marot en Lachis.
Maar dat zijn onze steden en dorpen! Inderdaad, zo dichtbij brengt Micha het.
Hij speelt daarbij met de namen van de dorpen en steden. Dat valt in de vertaling weg.
Het klinkt als: laat Siddeburen sidderen. Laat Hellum zich klaarmaken voor de hel. Laat
Noordbroek het in de broek doen. Slochteren zal ontploffen en in Schildwolde blijft geen
boom meer over.
Zo confronterend moet het in de oren van zijn hoorders geklonken hebben.
Micha weet wel dat mensen zo’n ongemakkelijke boodschap niet snel aannemen.
Mensen rechtvaardigen hun eigen gedrag altijd.
Mensen wuiven een waarschuwing weg als bemoeizucht.
En een veroordeling als bangmakerij.
Je kunt redenen genoeg bedenken om te zeggen dat het niet over jou gaat.
Mensen zijn hierin niet veranderd.
**
God komt om te oordelen, kondigt Micha aan.
Hebben wij daarmee te maken?
Er is verschil. Veel verschil.
Tussen het leven in het Israel van het Oude Verbond.
En het leven in de wereld van het Nieuwe Verbond.
Een oordeel van God zal niet meer in de vorm van een ballingschap komen.
Want God werkt niet meer met één volk.
Maar roept zijn kinderen uit alle volken.
Zijn manier van werken is echt anders na de komst van Christus
en na de uitstorting van zijn Geest.
Zijn Koninkrijk is begonnen. De toekomst is begonnen. Die gaat niet meer kapot.
En toch.
Het is dezelfde God.
De wereld is niet verbeterd.
Mensen blijven op zichzelf gericht.
Laten we niet te snel ons afmaken van de ongemakkelijke boodschap.

Niet in de valkuil trappen dat het niet over mij gaat.
Als God komt om te oordelen.
**
Eén vraag is dan beslissend.
Waarom kondigt Micha Gods oordeel aan?
Om zijn hoorders tot bekering te roepen.
Om zijn hoorders te bewegen zich te laten redden.
Om zijn hoorders naar God te brengen.
Dat is de weg van de verlossing.
Zijn prediking heeft effect.
Koning Hizkia bekeert zich.
Hij brengt het volk weer op de weg van God.
Het oordeel wordt daarom nog niet voltrokken.
Het noordelijke rijk wordt wel vernietigd.
Maar het zuidelijke rijk niet.
Zij bekeerden zich. Zij riepen Gods naam aan.
Ze verootmoedigden zich. Brachten offers tot verzoening.
Ze herstelden de liturgie: de aanbidding en de dienstbaarheid.
Wij vieren zometeen het Heilig Avondmaal.
De asielplaats van Jezus Christus.
Voor mensen die weten dat God komt om te oordelen.
Voor mensen die beseffen dat zij daar niet van gevrijwaard blijven.
Voor mensen die daarmee vluchten tot hun Verlosser, Jezus Christus.
En zo om verzoening vragen. En vergeving ontvangen.
Mensen die weer serieus werk maken van de liturgie van hun leven.
De aanbidding en de dienstbaarheid.
De boodschap dat God komt oordelen is misschien niet populair.
Maar je komt er niet omheen.
En: je hebt het nodig.
Het brengt je ertoe om te vluchten tot Jezus Christus.
Om je voor het eerst of opnieuw toe te vertrouwen aan God genade.
Om te bidden om de leiding door de Heilige Geest.
Zodat Gods oordeel aan je voorbij gaat.
En je het Koninkrijk binnengaat.
Een kerk kan niet zonder het Heilig Avondmaal.
Kijk en kom.
Een kind van God kan niet zonder Jezus Christus.
Neem, eet en drink.
Amen

