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Micha
 Wat betekent de naam van Micha?

 Micha (Hebreeuws: מיכה: "Wie is als JHWH?") 

 Wanneer was Micha actief als profeet?
 werkzaam tussen 740 en 687(670) v.Chr

 Waar woonde Micha waarschijnlijk?
 Moreset-Gat

 Waar lag deze woonplaats van Micha?
 Tussen Jeruzalem en Gaza (2 stammenrijk 

Juda)

 Waarom noemen we Micha een kleine 
profeet?
 Niet vanwege impact, maar aantal 

pagina’s

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH


Micha, de context van de tijd
 2 Koningen 15-20 
 2 Kronieken 26-30

2 Kon. 
• 15: 27-30 Pekah (10) – zonde van Jerobeam
• 15:32-34 Jotham (2) -deed juist in de ogen vd 

Heer
• 16:2,3, 8, 11 Achaz (2) – deed niet wat juist was 

(verbond Assyrië, altaar replica uit Damascus )
• 17:1,2,  6-7, 22-23 Hosea (10) – laatste koning 

van Israël. 
• 18: 2-4 Hizkia (2) – deed wat  juist was, radicaal

• Zijn naïviteit, verdriet en gebed. God 
overwon de Assyriers. (185.000)



Micha

 Welke profeet was zijn tijdgenoot?
 Jesaja (Juda) en Hosea (Israël)

 Richtte Micha zich op Juda of op het tienstammenrijk Israël?
 Mi.11Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit Moreset, toen 

Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; het visioen dat hij zag over 
Samaria en Jeruzalem.

 Welke koningen regeerden er in zijn tijd in de twee rijken?
 Kaart









Micha
De structuur van het boek Micha  (vlgs. Companion Bible) 

AMic 1:2-3:12 Bedreiging   
........ Mic 1:2-2:13 Het volk 

...............Mic 1:2-4 De komst van Jehova  

..................... Mic 1:5 Beschuldiging 

........................... Mic 1:6-7 Bedreiging 

................................. Mic 1:8-16 Weeklacht  

..................... Mic 2:1-2 Beschuldiging  

........................... Mic 2:3 Bedreiging  

................................. Mic 2:4-5 Weeklacht  

..................... Mic 2:6 a Beschuldiging  

........................... Mic 2:6 b Bedreiging  

................................. Mic 2:7-11 Weeklacht 

............... Mic 2:12-13 De komst van Jehova 

.................... Mic 3:1-4 De regeerders 

........ Mic 3:5-8 De valse profeten  

............... Mic 3:9-12 De heersers   
-- B Mic 4:1-5:15 Troost  
........... Mic 4:1-5 Algemeen; Het einde  
................. Mic 4:6-5:15 Gedetailleerd; De middelen  
....................... Mic 4:6-5:8 Het goede gegeven 

............................. Mic 4:6-7 Het overblijfsel uitverzameld 

................................... Mic 4:8 Het koningschap; "But thou" ( ve''attah )  

......................................... Mic 4:9-10 a barensweeen  

............................................... Mic 4:10 b Vertrek  

..................................................... Mic 4:10 Verlossing 

........................................................... Mic 4:11 Vijandigheid 

................................................................. Mic 4:12-13 Overwinning 

........................................................... Mic 5:1 Vijandigheid (Micha 4:14 NL vert.) 

................................... Mic 5:2 De Koning; (Micha 5:1 NL vert.) 

......................................... Mic 5:3 a barensweeen (Micha 5:2a NL vert.) 

............................................... Mic 5:3-6 a Terugkeer (Micha 5:2b-5a NL vert.) 

..................................................... Mic 5:6 b Verlossing (Micha 5:5b NL vert.) 

............................. Mic 5:7-8 Het overblijfsel terugverzameld (Micha 5:6-7 NL vert.) 

............................. Mic 5:9 Vijanden afgesneden (Micha 5:8 NL vert.) 

....................... Mic 5:10-14 Het kwaad weggedaan (Micha 5:9-13 NL vert.) 

............................. Mic 5:10 Slechte mensen - militairen (Micha 5:9 NL vert.) 

................................... Mic 5:11 Steden (Micha 5:10 NL vert.) 

............................. Mic 5:12-14 a Slechte mensen; afgodendienaars (Micha 5:11-13a NL vert.) 

................................... Mic 5:14 b Steden (Micha 5:13 NL vert.) 

............................. Mic 5:15 Vijanden afgesneden (Micha 5:14 NL vert.) 
C Mic 6:1-7:10 Bedreiging 
......... Mic 6:1-2 Oproep om te luisteren; Bergen 
............... Mic 6:2 Geschil 
..................... Mic 6:3-8 Vermaning 

........................... Mic 6:3 Vraag van Jehova  

................................. Mic 6:4-5 Jehovahs Antwoord; Wat Hij heeft gedaan 

........................... Mic 6:6-7 Vraag van Jehovah  

................................. Mic 6:8 Jehovahs Antwoord; Wat Israel moet doen 

......... Mic 6:9 Oproep om te luisteren; Stad  

............... Mic 6:10-16 Geschil 

Welk patroon valt je op in de 
structuur van het boek?



Micha: 3x opgelet, luister!!!

• Hoofdstuk 1 Gods oordeel over Samaria en Jeruzalem 
vanwege hun afgoderij;

• Hoofdstuk 2-3, vooral gericht aan de prinsen en 
leidinggevenden van het volk;

• Hoofdstuk 4, over de toekomstige grootheid van het 
nieuwe Jeruzalem;

• Hoofdstuk 5, profetie over de Messias en zijn rijk;

• Hoofdstuk 6-7, Gods geschil met zijn volk, lied op Gods 
bevrijding voor zijn volk



Micha

Micha 1:10-16
Als je de betekenis van de steden /woorden invult, krijg je zinnen 
zoals hieronder:

Huil, huil niet. Wentelt u in het stof in het huis van stof.
Inwoners van schoonheid, ga naakt.
Inwoners van marcheren gaan niet uit.
Rouwklacht is in het huis van standvastigheid …
De inwoners van bitterheid wachten op het goede …
De huizen van leugenachtigheid zullen de koningen tot leugen 
zijn.



Micha
 Een groot deel van 

het boek gaat over 
de zonden van 
Israël, Juda en van 
de hele wereld.

 Welke zonden 
worden genoemd 
en herken je die in 
deze tijd?  

Lees welke zonde? Herkenbaar in deze 
tijd?

2:2 Bedrog
2:8 Diefstal
2:9 Hebzucht
2:11 Losbandigheid
3:3 Verdrukking
3:4 Schijnheiligheid
3:5 Misleiding
3:9 Onrechtvaardigheid
6:12 Afpersing, leugen
7:2 Moord



Micha 6: 1-8 Het rechtsgeding 
van de  Heer (NBG)
1 Hoort toch wat de Here zegt: Sta op, treed 
als aanklager op ten aanhoren van de 
bergen, en laat de heuvelen uw stem 
vernemen. 
Hoort, gij bergen, de aanklacht van de Heer, 
ook gij, onwrikbare grondvesten der aarde. 
Want de Here heeft een aanklacht tegen zijn 
volk, en met Israël wil Hij een rechtsgeding 
aangaan.

Buigen om recht te doen



3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan en 
waarmede heb Ik u vermoeid? Getuig 
tegen Mij!  Immers heb Ik u gevoerd uit het land 
Egypte en uit het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond 
voor u heen Mozes, Aäron en Mirjam. 
5 Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van 
Moab, beraamde en wat Bileam, de zoon van Beor, 
hem antwoordde – van Sittim tot Gilgal, opdat u het 
volle recht des Heren moogt erkennen. 
6 Waarmede zal ik de Here tegemoet treden en mij 
buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem tegemoet 
treden met brandoffers, met éénjarige kalveren? 



Zal de Here welgevallen hebben aan 
duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal 
ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de 
vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? 

8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en 
wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te 
doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te 
wandelen met uw God.



• Doe recht, 
• Heb goedertierenheid lief 
• wandel nederig met God

Sleutelvers Micha 6:8
Hij heeft u, mens, 
bekendgemaakt 
wat goed is en wat de 
HEERE van u vraagt: niets 
anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te 
hebben en ootmoedig te 
wandelen met uw God.



Doe recht

• Jes. 1:13,16 niet langer offeren, doe recht en reinig 
u!

• Jes 58 geen vasten, maar onderdrukten vrij laten, je 
brood delen met de armen, naakten kleden 

• Jac. 1 ware Godsdienst: naar weduwen en wezen 
omzien en een heilig leven leiden



Doe recht
Spreuken 19:17
Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de 
HEERE.  Hij zal hem zijn weldaad vergelden.



Weest goedertieren (OT: 241 x 
(over Jahwe) /trouw  NBG..

1 Corinthiërs 13:4  De liefde is lankmoedig, 
zij is goedertieren; de liefde is niet 
afgunstig; de liefde handelt niet 
lichtvaardig, zij is niet opgeblazen;

Efeziërs 4:32  Maar weest jegens elkaar 
goedertieren, barmhartig, vergevende 
elkaar, gelijk ook God in Christus u 
vergeven heeft.

חסד . 02617 checed
kheh’-sed; from 02616; 
kindness; by
implication (towards
God) piety: rarely (by
opposition) reproof, or 
(subject.) beauty: —
favour, good deed(-

liness, — ness), kindly, 
(loving-)kindness, 
merciful (kindness), 
mercy, pity.. Greek: 
Bethesda (house of 
kindness. 



Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag
gedragen door 
zijn liefd‘ en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn

Wandel nederig met uw God



Matt 11:28 28 Komt tot Mij, 
allen, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u rust 
geven; 29 neemt mijn juk 
op u en leert van Mij, want 
Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en gij zult 
rust vinden voor uw zielen; 
30 want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht.



Micha, wie is als Jahweh?
Micha 7:18-20

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid 
vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding 
van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal 
niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, 
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij 
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze 
ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun 
zonden werpen in de diepten van de zee. U zult 
Jakob de trouw bewijzen en Abraham de 
goedertierenheid, die U aan onze vaderen 
gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.
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