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[Uitzending 1114: Micha 5:1 en 2] 

 

In de vorige uitzendingen hebben we gelezen en gezien dat de leiders van Je-

ruzalem uitsluitend gericht waren op hun eigen welvaart en maatschappelijke 

positie, maar de profeet Micha profeteerde, in opdracht van de HERE, dat het 

machtige Jeruzalem, met al haar welvaart en macht, belegerd zou worden en 

verwoest, inclusief de tempel. De toen regerende koning van Juda kon het 

land en de stad niet redden, maar er komt een andere Koning die dat wel kan. 

Micha mag Hem aankondigen in hoofdstuk 5. Bethlehem, een klein stadje in 

Juda, zou de geboorteplaats zijn van die ene Koning die Zijn volk zal redden 

van de zonden. Deze Bevrijder, de Messias, zou als baby geboren worden in 

Bethlehem en uiteindelijk heersen als de eeuwige Koning. 

We lazen in het NT, in Lucas 2 vers 1 t/m 20: Omstreeks deze tijd gaf de 

Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling 

moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Ie-

dereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich 

te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar 

Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met 

Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea, om zich te la-

ten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij 

bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doe-

ken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp had-

den Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. 

 

Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het 

veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning 

van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders 

beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei 

hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is 

groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder ge-

boren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: 

het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de 

engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger 

was het. Ere zij God in de hoge, zongen zij.  
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Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven. Zodra de engelen 

naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: Kom! 

We gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten 

wij zien wat daar gebeurd is. Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria 

en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden 

gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de 

engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was ver-

baasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. La-

ter gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen 

God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de 

engel had verteld.  

 

Honderden jaren voordat de Here Jezus werd geboren, voorzegde Micha pre-

cies de geboorteplaats van de Messias, Jezus Christus. Maar deze beloofde 

eeuwige Koning van het geslacht van David, die als mens op aarde zou ko-

men, had altijd al geleefd. Hoewel de Here Jezus Christus eeuwig is, betrad 

Hij de geschiedenis van de mensheid als Jezus van Nazareth. Micha profe-

teert in Micha 5 vers 1: Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste 

steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning 

van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt. In het eerste Bijbelboek 

Genesis komen we de namen ‘Bethlehem’ en ‘Efrata’ al tegen. In Genesis 48 

horen we Jakob tegen zijn zoon Jozef zeggen, met betrekking tot Efraïm en 

Manasse die Jozef in Egypte waren geboren, dat zij mogen delen in Jacobs 

erfenis. Jakob zegt tegen Jozef, in Genesis 48 vers 7: Dit doe ik omdat je 

moeder Rachel stierf, toen ik uit Paddan-Aram kwam. We waren vlak bij 

Efrat en ik heb haar langs de weg naar Bethlehem begraven (Ruth1:2; 

Ps.132:6). In die kleine stad in Juda zou de Messias worden geboren. Hoewel 

het geen belangrijke stad was, werd de latere koning David er geboren en 

kwam zijn familie er vandaan. In Lucas 2 vers 4 lazen we: En omdat Jozef 

van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had 

David vroeger gewoond (zie ook: Joh.7:41). In de keuze van de HERE voor 

Bethlehem zien we ook de werkelijkheid van Paulus woorden uit 1 Korinthiërs 

1 vers 28: God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld 

uitgekozen.  
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Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. 

Dat wil zeggen om in geestelijke zin groot te zijn. Micha schrijft: Bethlehem in 

Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de ge-

boorteplaats zijn van onze Koning van wie de oorsprong in lang vervlo-

gen tijden ligt. Dat de beloofde Koning en Redder groot zal zijn blijkt uit 

Openbaring 19 t/m 22. In Openbaring 22 vers 6 en 7 lezen we: Daarna zei de 

engel tegen mij: Deze woorden zijn waar en betrouwbaar. De Here God, 

die de profeten ingeeft wat zij moeten zeggen, heeft Zijn engel gestuurd 

om Zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Jezus 

zegt: Ja, Ik kom gauw. Gelukkig is de mens die zich houdt aan de profe-

tische woorden van dit boek. En in Openbaring 22 vers 16 zegt de Here Je-

zus: Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd opdat u dit allemaal aan de ge-

meenten zult vertellen. Ik ben de nakomeling uit het geslacht van David. 

Ik ben de schitterende Morgenster. 

 

De eerste woorden van Micha 5 kunnen ons bekend in de oren klinken. Moge-

lijk heeft u ze op school of op een zondagschool uit het hoofd moeten leren. 

Uit de Evangeliën weten wij dat er in de tijd van de Bijbel ook mensen waren 

die deze woorden uit hun hoofd kenden, namelijk: de Bijbelgeleerden in Jeru-

zalem. Zij konden koning Herodes de Bijbeltekst uit Micha 5 zo opzeggen, 

toen zij in het paleis werden geroepen, naar aanleiding van de komst van de 

wijzen uit het Oosten. De wijzen hadden Herodes gevraagd waar ze de gebo-

ren Koning van de Joden konden vinden. En daarop had Herodes de Bijbelge-

leerden naar het paleis laten komen. Zij wisten het direct: In Bethlehem de 

stad van David, daar zou de grote Koning, de door God beloofde Messias 

worden geboren.  

We zeiden al eerder dat de wortels van het  huis van David in Bethlehem  

lagen. De HERE had beloofd dat de grote Koning, uit het geslacht van David 

en in Bethlehem geboren zou worden. In Bethlehem heeft Boaz, de man uit 

Juda, zijn vrouw Ruth de Moabitische gevonden, terwijl zij aren opraapte op 

zijn akker. In Bethlehem is Obed geboren, de grootvader van David; en Isaï, 

de vader van David, en David zelf. Maar David heeft de kudde van Bethlehem 

ingeruild voor de troon in Jeruzalem. En Bethlehem is gebleven wat het voor-

dien ook al was: klein en onaanzienlijk.  
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Zelfs in het mini-koninkrijkje van Juda telde het amper mee. Het zag geen 

kans om een 'duizendtal', een afdeling soldaten in het veld te brengen als er 

een leger gevormd moest worden.  

De mensen in Jeruzalem – voor wie de boodschap van Micha allereerst be-

stemd is – halen hun schouders op bij het horen van die naam. U bent één 

van de kleinste steden in Juda. In vergelijking met Jeruzalem, de konings-

stad, stelt Bethlehem  niets voor. Het gebeurt in Jeruzalem, daar is de macht, 

daar woont de koning. En zo dachten de wijzen uit het Oosten eeuwen later in 

feite ook. Een Koning van de Joden moet in Jeruzalem zijn geboren, maar de 

HERE wijst niet naar Jeruzalem. De HERE wijst naar Bethlehem in Efrata en 

zegt: u zult de geboorteplaats zijn van onze Koning van wie de oorsprong 

in lang vervlogen tijden ligt. 

 

Dat de HERE naar Bethlehem verwijst, heeft enerzijds te maken met Gods 

oordeel. In het vorige hoofdstuk zagen we al, dat het laatste vers van Micha 4 

aansluit bij de boodschap van Micha 5. In Micha 4:14 moet de profeet het oor-

deel over Jeruzalem aankondigen op een heel speciale manier, we lezen er: 

Met een roede zal Hij die Israël leiden moet, in het gezicht worden gesla-

gen. Deze woorden slaan op de Messias die Rechter en Koning is, maar een 

heel vernederende behandeling moet ondergaan. De woorden maken ook 

duidelijk dat Jeruzalem in vijandelijke handen zal vallen en dat de koning van 

Juda verslagen is en dat het met het koningschap van het huis van David een 

faliekante mislukking is geworden. Maar op het moment dat we aan het slot 

van Micha 4 denken: dit is het einde, het faillissement van het koningshuis 

van David, mag de profeet in Micha 5:1 een machtige Messiaanse heilsprofe-

tie laten horen. De HERE begint opnieuw in Bethlehem. Dwars door de oorde-

len heen handhaaft de Levende God Zijn belofte aan het huis van David.  

 

In Psalm 98 vers 1 t/m 4 lezen we: Zing een nieuw lied voor de HERE. Hij 

heeft zoveel wonderen gedaan. Hij overwint altijd, want Hij is machtig en 

sterk. De  HERE vertelt hoe Hij redding biedt, alle volken ter wereld kun-

nen nu zien hoe rechtvaardig Hij is. Hij heeft Zijn goedheid, liefde en 

trouw getoond aan het volk van Israël. Alle volken ter wereld hebben 

kunnen zien hoe God redding biedt.  
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Laat de hele aarde voor de HERE juichen. Breek maar uit in gejubel en 

zing psalmen en lofliederen voor Hem. In Micha 5:1 zien we dat de HERE 

opnieuw begint waar Hij al eerder is begonnen. 

Micha 5:1 is ook een vernietigend oordeel over het koningshuis van David, 

maar tegelijkertijd een machtig teken van Gods trouw. De HERE blijft trouw 

aan Zijn belofte aan David. De ‘Koning van wie de oorsprong in lang ver-

vlogen tijden ligt’ komt uit Bethlehem en uit het koningshuis van David, Gods 

dienaar. En dat alles dankzij een nieuw begin van de HERE. God sluit aan bij 

Zijn eigen reddingsplan en daarbij verkiest de HERE één van de kleinste 

steden in Juda, het kleine Bethlehem.  

 

In de woorden van Micha horen we andere profeten meespreken, bijvoorbeeld 

de profeet Jesaja in Jesaja 11 vers 1 t/m 5, waar we lezen: Maar uit de 

stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien, 

een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. En de Geest van de HERE 

zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, 

de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE. Ontzag voor de HERE 

zal Zijn lust en leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat 

aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen. 

De armen en verdrukten zal Hij verdedigen. Maar Hij treft de aarde met 

het zwaard van Zijn mond en doodt de schuldigen met Zijn adem, want 

Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. 

Ook de woorden van de HERE in Amos 9 sluiten aan bij de profetieën van Je-

saja en Micha, we lezen in Amos 9 vers 11 t/m 15: Uiteindelijk zal Ik het ver-

vallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbou-

wen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. Israël zal 

de rest van Edom en alle volken die Mij toebehoren, in bezit krijgen. 

Want dat heeft de HERE gezegd. Hij heeft alles in handen. Er komt een 

tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien dat de boer al gelijk na 

de oogst weer opnieuw ploegt en dat de terrassen met wijnstokken in de 

heuvels van Israël zullen druipen van zoete wijn! Ik zal Mijn volk Israël 

weer voorspoed geven en de verwoeste steden zullen worden herbouwd. 

Mijn volk zal ze weer gaan bewonen. Het zal wijngaarden en tuinen aan-

leggen, hun gewassen eten en hun wijn drinken.  



Versie 2 – Micha 5:1 en 2 – nr.1114 

TTB – NL – TWR – CW  6 

Ik zal het stevig planten in het land dat Ik het heb gegeven, het zal niet 

opnieuw ontworteld raken, zegt de HERE, uw God. Het werk van de HERE 

sluit nooit aan op wat mensen al hebben gepresteerd. God maakt een nieuw 

begin.  

In Openbaring 7 vers 10 zingen de verlosten in de hemel, uit alle rassen, vol-

ken, stammen en taalgroepen: Onze redding komt van onze God, die op de 

troon zit en van het Lam! Daar zit niets van ons mensen bij! Niets dat wij 

hebben gepresteerd of gedaan. Ook een bekend gezang uit de oude bundel 

(1938) van de Nederlandse Hervormde kerk zingt over deze dingen in Gezang 

174, het lied: Vaste rots van mijn behoud. In couplet 2 en 3 lezen we de woor-

den: Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet 

het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng, schoon ik ganse nach-

ten ween, kunnen redden, Gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud U 

geen wierook, mirre of goud; moede kom ik, arm en naakt, tot de God, 

die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. 

 

In een andere vertaling van Micha 5:1 komen nog wat andere aspecten naar 

voren uit de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van vers 1. We lezen dan de 

woorden: En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten 

van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een Heerser zal zijn over Israël en 

wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Bij deze ver-

taling gaat het mij om de woorden: uit u zal Mij voortkomen. Mogelijk dat ie-

mand luistert die in een moeilijke situatie of omstandigheden is terechtgeko-

men. Mogelijk een gelovige die niet ziet waarom de HERE in zijn of haar leven 

bezig is met een proces van afbraak. De woorden uit Micha 5 maken duidelijk 

dat de HERE daarmee plaats maakt voor een nieuw begin. Voor de Koning 

van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt, de Heerser uit Bethle-

hem van wie de naam Redder en Zaligmaker is. Mogelijk luistert er iemand 

die van zijn leven een puinhoop heeft gemaakt. Dan is vandaag de troostvolle 

boodschap van Micha 5 voor u: de Redder en Zaligmaker, de Koning uit  

Bethlehem, begint Zijn werk waar niets is en Hij doet dat naar Gods be-

lofte. De Here Jezus zal later in Mattheüs 11 vers 25 en 26 bidden: Vader, 

HEER van hemel en aarde, dank U wel dat U aan kleine kinderen hebt be-

kendgemaakt wat U voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. 
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Ja, Vader, want zo hebt U het gewild. Zo is het naar Gods eeuwig welbeha-

gen. Het wordt onderstreept door de woorden: uit u zal Mij voortkomen, in 

de geciteerde vertaling van Micha 5:1. De Heerser, de Koning uit Bethlehem 

komt voor Mij, zegt de HERE. Ook hier treft ons de overeenkomst tussen de 

profeet Micha en zijn tijdgenoot Jesaja, die profeteert in Jesaja 53 vers 10 t/m 

12: Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en 

met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de 

zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang 

leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. En als Hij 

ziet wat er allemaal is bereikt door Zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. 

Door wat Hij heeft ondervonden, zal Mijn rechtvaardige dienaar vele 

mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van 

God, want Hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Ik Hem de eerbewij-

zen geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want Hij 

heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadi-

ger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtre-

ders. God de Vader wil Zijn verloren schepsel terug. De Vader staat vol ont-

ferming op de uitkijk. Hij heeft voorzien in het offer voor de zonde, Hij is im-

mers de goede God. Hij heeft geen genoegen in de dood van zondaren die de 

eeuwige dood hebben verdiend, maar Hij wil dat zij leven en overvloed heb-

ben en dat leven is er in de Here Jezus Christus. Hij is de Koning uit Bethle-

hem en komt voor Zijn Vader om Zijn wil te doen. De Here Jezus staat in 

dienst van Zijn hemelse Vader. Daarom moest de Heiland door Samaria gaan 

(Joh.4:4). Daarom moest Hij lijden en sterven (Lukas 24). Daarom moet Hij 

ook zorgen dat de andere schapen, de niet-Joden, er ook bijkomen (Joh.10: 

16). Micha zegt namens de HERE in Micha 5 vers 1: En gij, Bethlehem 

Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voort-

komen die een Heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van 

ouds, van de dagen der eeuwigheid. De Here Jezus komt allereerst voor 

Zijn Vader, om Zijn wil te doen. Dat is een geweldige grond om de HERE te 

vragen: Here wees mij zondaar genadig! In Psalm 147:6 lezen we: De HE-

RE bemoedigt wie zich bescheiden opstellen, maar de goddelozen zet Hij 

te schande. De berijmde psalm zingt: De HERE betoont Zijn welbehagen 

aan hen die nederig naar Hem vragen.  
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Als de HERE naar u, jou en mij kijkt vindt Hij niets waarom Hij ons mensen 

zou redden, maar in de komst en het werk van Christus vindt de HERE alles. 

Want de Here Jezus Christus is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. 

Door Hem is er hoop, ook voor u, ook voor jou! Christus nodigt mensen om al-

lemaal bij Hem te komen en Hij zal hen rust geven. Wie kan er aan zoveel 

liefde en genade van God voorbij gaan? Doe het niet en laat u door Christus 

met God verzoenen. 

 

Micha 5 vers 2: God zal Zijn volk prijsgeven aan hun vijanden, maar alleen 

totdat zij die zwanger is een kind ter wereld heeft gebracht. Dan zullen de 

overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren 

naar hun eigen land. Met de woorden ‘Zijn volk’ worden de inwoners van 

Juda bedoeld. Zij zullen het oordeel doormaken, totdat de tijd van de Messias 

zal aanbreken. Aan de heilstijd die de HERE heeft beloofd gaat een tijd van 

nood vooraf. De woorden ‘maar alleen totdat zij die zwanger is een kind ter 

wereld heeft gebracht’ slaan op de moeder van Jezus: Maria. De woorden 

doen denken aan Jesaja 7 vers 14, waar Jesaja schrijft: Goed dan, de HERE 

zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal 

het kind Immanuël noemen (dit betekent ‘God is met ons’) (Matth.1:23). 

De ‘overgebleven ballingen van Juda’ verwijzen weer naar ‘de rest’ waar-

over we lazen in Micha 4:7. Die rest zal weer een sterk en machtig volk wor-

den, en de HERE zal voor eeuwig hun koning zijn op de berg Sion. 

Het keerpunt in de bestemming van Israël is het moment dat de Koning in 

Bethlehem wordt geboren. Met één pennenstreek tekent de profeet Micha  

wat er zal gebeuren in de tijd die begint met de komst van Jezus Christus in 

Bethlehem.  

 

In de volgende uitzending lezen we Micha 5:2 t/m 15. 

 


