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[Uitzending 1115: Micha 5:2 t/m 15]  

 

In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de HERE dwars door het oor-

deel heen belooft Zijn volk weer terug te brengen naar hun eigen land. We la-

zen in Micha 5 vers 1 en 2: 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. 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. In OT 

bewoordingen wordt in vers 2 onderstreept dat het keerpunt in de bestemming 

van Israël het moment is waarop de beloofde Koning in Bethlehem wordt ge-

boren. Met één pennenstreek tekent de profeet wat er zal gebeuren in de tijd 

die begint met de komst van Jezus Christus in Bethlehem. Sommige contou-

ren herkennen wij. Van anderen moeten wij vragen: Wanneer zal het gebeu-

ren en wanneer komt die grote dag? Van belang is vooral de verdere teke-

ning van de beloofde Koning. Immers Hij is het die Zijn kudde, Zijn volk, zal  

terugbrengen naar hun eigen land. Daarvoor zet Hij Zich in met al Zijn krach-

ten en terwijl Hij dat doet, mag de kudde weiden en rustig wonen, beeld van 

verzorging en veiligheid. Juist die zaken waarover wij mensen ons vaak zo 

druk maken, worden bij deze Koning en Herder gevonden, namelijk: rust en 

vrede. Daarbij is Psalm 23 een belangrijk lied. We lazen in Psalm 23 vers 1: 

De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat  ik nodig heb! Als God voor u 

zorgt, ontbreekt het u aan niets. Als de HERE  u veilig wonen doet, bent u 

eeuwig veilig. En Israël? Micha voorzegt, namens de HERE: Dan zullen de 

overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren 

naar hun eigen land. 

 

Micha 5 vers 3: Hij zal Zijn kudde weiden in de kracht van de HERE, in de 

majesteit van de HERE, Zijn God. Zijn volk zal daar rustig wonen, want 

Hij zal heersen over de hele wereld. Werd in vers 2 de geboorte van de 

Messias aangeduid, in vers 3 wordt de beloofde Koning en Messias als vol-

wassen voorgesteld. Zijn kindertijd en jeugd worden overgeslagen.  
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Daarbij moeten we niet vergeten, dat voor Israël, de Messias een persoon van 

de eindtijd was. Ook vers 3 verplaatst ons direct naar de eindtijd. Met de 

woorden ‘Hij zal Zijn kudde weiden in de kracht van de HERE, in de ma-

jesteit van de HERE, Zijn God’, vinden we weer het beeld van de herder. De 

Messias wordt in de Bijbel meermalen als herder voorgesteld. In Psalm 23 is 

het aanwezig, maar ook in Psalm 80 vers 2, waar we lezen: Luister, Herder 

van Israël, U leidt immers Uw geliefde volk als een kudde schapen. U 

woont boven de engelen. Kom in al Uw stralende heerlijkheid naar ons 

toe.  

 

Een andere bekende Bijbelplaats met het beeld van een herder is Ezechiël 34 

vers 23 t/m 31: En Ik zal één herder aanstellen over Mijn kudde en dat is 

Mijn dienaar David. Hij zal hun te eten geven en een herder voor hen zijn. 

En Ik, de HERE, zal hun God zijn en Mijn dienaar David zal hun koning 

zijn. Ik, de HERE, heb gesproken. Ik zal een vredesverdrag met hen slui-

ten en de gevaarlijke wilde dieren uit het land wegjagen, zodat Mijn volk 

veilig kan wonen in de woestijn en ongestoord kan slapen in de bossen. 

Ik zal Mijn volk en zijn woningen rond Mijn heuvel zegenen. Er zullen 

stromen van zegen neerkomen, want Ik zal de regens niet tegenhouden, 

maar ze in de normale jaargetijden laten vallen. Hun vruchtbomen en ak-

kers zullen rijke oogsten opleveren en iedereen zal in vrede en veiligheid 

kunnen leven. Als Ik hun slavenketens heb gebroken en hen heb gered 

uit de macht van hun onderdrukkers, zullen zij weten dat Ik de HERE ben. 

Andere volken zullen hen niet meer leegplunderen en de wilde dieren zul-

len hen niet meer aanvallen. Zij zullen in veiligheid leven en niemand zal 

hen nog angst aanjagen. Ik zal in Israël een plant laten opbloeien waar-

over iedereen spreekt, zodat Mijn volk nooit meer honger zal lijden of de 

schande van vreemde overheersing zal hoeven te dragen. Op die manier 

zullen zij weten dat Ik de HERE, hun God, hen nabij ben en dat zij, de  

Israëlieten, Mijn volk zijn, zegt de Oppermachtige HERE. U bent Mijn 

kudde, de schapen van Mijn weide. U bent Mijn volk en Ik ben uw God, 

zegt de Oppermachtige HERE. 
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We lezen deze belofte ook in Ezech.37: 26 t/m 28 waar de HERE zegt: Ik zal 

een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal 

hen zegenen en vermenigvuldigen en Mijn tempel zal Ik voor altijd in hun 

midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen. Ja, Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig 

in hun midden blijft, zullen de volken weten dat Ik, de HERE, Israël heb  

afgezonderd om Mijn volk te zijn.  

 

In Micha 5 vers 3 wordt de Here Jezus afgebeeld als de Herder die Zijn kudde 

weidt. Hij is De Herder voor Zijn Gemeente, de Kerk, Hij is ook de Herder voor 

het volk Israël. Degene die in Bethlehem werd geboren, degene die werd ver-

worpen, maar Hij zal voor Zijn kudde zorgen en hen veilig terugbrengen naar 

hun eigen land. Hij is de Goede Herder die Zijn leven voor de schapen heeft 

geofferd. Hij is ook de Grote Herder die Zijn schapen nog steeds hoedt, ook 

vandaag. Hij is de Grote Koning  die in heerlijkheid zal komen. De hele bedie-

ning van de Here Jezus Christus wordt met het beeld van een herder ver-

klaard. Prachtig wordt dat alles samengevat in het begin van Micha 5 vers 4, 

waar we lezen: En Hij zal onze vrede zijn. Paulus neemt dat woord over in 

Efeze 2:13 en 14 en spreekt dan van vrede door het bloed van het kruis. 

Daarmee maakt de apostel ook duidelijk dat deze vrede meer inhoudt dan dat 

er geen oorlog is. De Herder-Koning uit Bethlehem is Vrede en Hij maakt vre-

de met God. Ze is er in Hem en door Hem. Het betekent dat God niets meer 

tegen mij heeft. Het is – door Christus – in orde tussen de HERE en mij. En 

vanuit Zijn vrede, heb ik vrede met mijn omgeving, mijn omstandigheden en 

met mijzelf. Vrede onder de grote Herder en Hoeder van mijn ziel: de Here  

Jezus Christus. Met Simeon kan ik juichen over de verlossing die Christus 

heeft bewerkt. We lezen de woorden van Simeon in Lucas 2 vers 29b t/m 32: 

Nu ben ik gerust. U hebt Uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de 

Redder gezien die U aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle 

volken, de roem en eer voor Uw volk Israël.  

 

Micha 5 vers 4 en 5: En Hij zal onze vrede zijn. Wanneer de Assyriërs ons 

land binnenvallen en onze paleizen betreden, zal Hij zeven herders en 

acht vorsten tegen hen aanstellen.  
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Zij zullen over Assyrië heersen met getrokken zwaarden en door de poor-

ten van het land van Nimrod gaan. Als de Assyriërs ons land binnenval-

len, zal Hij ons van hen verlossen. Met het noemen van de Assyriërs zijn we 

weer terug in de eigen tijd van de profeet Micha zelf. In vers 4  treffen we het 

verschijnsel aan, dat bij de profeten van het OT meermalen voorkomt, de eind-

tijd sluit onmiddellijk aan bij de eigen tijd van de profeet Micha. In het vervolg 

van vers 4 lezen we een getal-spreuk, namelijk: Hij zal zeven herders en 

acht vorsten tegen hen aanstellen. Dergelijke getal-spreuken waren bij Isra-

el zeer geliefd (Deutr.32:30;Jes. 17:6;Jer.36:23;Amos1:3-11;Spr.6:16;30:18, 

21;Pred.11:2). Een algemene uitleg van getal-spreuken vindt u bij de bespre-

king van het Bijbelboek Spreuken. 

 

Tot de verzen 4 en 5 was de boodschap van Micha 5 niet moeilijk te begrijpen. 

Op allerlei manieren zagen we dwarsverbanden met het NT. Maar met het 

vervolg, de verzen 4 en 5 is het anders. Er komen verschillende vragen naar 

boven. Gaat de profeet hier verder met zijn heilsprofetie, met aanduidingen die 

hij aan zijn eigen tijd ontleent? Is dit een profetie die losstaat van het voor-

gaande, zoals we dat bij Micha wel vaker zien? Hebben we hier te maken met 

een tegenwerping van de valse profeten, die in hun valse gerustheid denken 

dat Jeruzalem nooit verloren gaat? En wie zijn dan die zeven herders en acht 

vorsten uit de mensen, van wie het slot van vers 4 spreekt?  

 

Zijn dat de geallieerde bondgenoten van Juda, die Assur een lesje leren? Zijn 

het engelen? – die gedachte komt ook voor bij Bijbeluitleggers. Engelen die 

het opnemen voor Gods verdrukte volk Israël? Of zijn het mensen die God uit 

het volk roept om het voor Zijn volk op te nemen? Duidelijk is in ieder geval 

wel, dat Assur in de dagen van Micha een grote bedreiging vormde. De Assy-

riërs hadden het Tienstammenrijk al onder de voet gelopen, en meer dan eens 

stonden de Assyrische legers voor de poorten van Jeruzalem en terroriseer-

den ze het platteland van Juda. Maar we weten ook, uit de Bijbelboeken Ko-

ningen en Kronieken, dat Assur er nooit in is geslaagd Jeruzalem te veroveren 

en Juda in ballingschap te voeren, zoals dat met Samaria en Israël was ge-

beurd.  

 



Versie 2 – Micha 5:2 t/m 15 – nr.1115 

TTB – NL – TWR – CW  5 

We weten ook dat de HERE Hizkia had verzekerd dat in zijn tijd  

Jeruzalem niet zou worden veroverd. Zouden we daarom Micha 5:4 en 5 niet 

gewoon zo kunnen lezen, dat Micha hier profeteert, wat Jesaja op zijn beurt 

tegen koning Hizkia mag zeggen nadat deze tekort was geschoten in dank-

baarheid voor zijn wonderlijke genezing? In ieder geval heeft de HERE Jeru-

zalem van Assur gered en is Assur verwoest op een moment, dat Jeruzalem 

nog als hoofdstad van Juda functioneerde. Micha 5:4 en 5 zeggen dan ook, 

dat het feit dat Jeruzalem er nog is en Assur niet meer, dat op zichzelf al een 

wonder is. Vooral als we daarbij bedenken dat Assur het land van Nimrod is, 

die sterke jager uit de tijd na de zondvloed, die met God geen rekening hield. 

Al lijken zij de sterksten, wie tegen de HERE en Zijn volk opstaat, moet 

het verliezen. Dat is de boodschap. En die boodschap houdt zijn actualiteit, 

namelijk: Gods vijanden vergaan. 

En die zeven herders en acht vorsten dan? Het spreken over zeven en acht is 

een getal-spreuk, een manier van spreken die we ook in de dichterlijke Bijbel-

boeken tegenkomen. Er wordt geen exact aantal mee aangeduid. De HERE 

verwekt mensen, herders die waken over de kudde, vorsten die hun volk be-

schermen. Het doet er niet zoveel toe wie het zijn of hoeveel het er zijn. Maar 

de HERE geeft hen aan Zijn volk, ter bescherming en daarom is dat volk en 

die stad veilig. Omdat Hij het doet en ook bepaalt hoelang Hij het doet. Deze 

laatste woorden ‘hoelang Hij het doet’ kunnen vreemd overkomen, maar het 

moet er wel bij. We lezen in Psalm 127: als de HERE de bouw van een huis, 

en ook een stad, niet zegent en bewaakt, dan waakt de wachter tevergeefs. 

Dat blijkt ook uit het begin van vers 6.  

 

Micha 5 vers 6: Dan zal de rest van het volk Israël voor de hele wereld zijn 

als een verfrissende dauw van de HERE of een welkome regenbui voor 

het droge land dat niets van mensen verwacht. Ook in vers 6 wordt ge-

sproken over ‘de rest van het volk Israël‘. In andere vertalingen lezen we 

over het 'overblijfsel van Jakob'. Met deze woorden worden wij er aan herin-

nerd dat de HERE redding geeft door de oordelen heen en in de weg van 

daadwerkelijke bekering. Het ‘overblijfsel’ is immers de ‘rest’, die we ook bij 

de profeet Jesaja, een tijdgenoot van Micha, tegenkomen.  
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De naam van één van Jesaja’s kinderen was: Sear-Jasub wat betekent: een 

rest zal terugkeren (Jes.7:3). Maar al bevrijdt de HERE Zijn volk van Assur, 

omdat Hij nog genadig is en geduld heeft, er komt een moment dat Micha 3:12 

in vervulling gaat. Die dreiging klinkt ook in het woordje ‘rest’ en ‘overblijfsel’, 

dat is niet hetzelfde als ‘iedereen’. Het gaat om een ‘rest’ of ‘overblijfsel’ van 

hen die de HERE wel gehoorzamen en doen wat Hij zegt. De dauw en de re-

gen verwijzen naar de zegen die het volk Israël zal zijn voor de hele wereld. 

De ‘rest’ van het volk Israël gaat een nieuwe toekomst tegemoet, dwars door 

de oordelen heen. Prachtige beelden vinden we in de verzen 6 en 7. Micha 5 

vers 7: Israël zal dan zo sterk zijn als een leeuw. Onder de volken van de-

ze  

wereld zal het zijn als een jonge leeuw onder een kudde schapen: hij 

dringt de kudde binnen, slaat een schaap neer en verscheurt het zonder 

dat iemand het kan redden. Ze zullen zijn als de dauw, dat wonderlijke na-

tuurverschijnsel dat in het land Kanaän zorgt voor groei en bloei en vrucht-

baarheid. Het gaat in vers 6 om het werk van de HERE, die Zijn bekeerde en 

gelouterde volk Israël tot zegen stelt in de wereld. Op het gewas dat groeit 

zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, geeft de HERE dauw. Het 

andere beeld, in vers 7, lijkt heel anders. In plaats van de dauw, zien we een 

leeuw die rondloopt in het veld. Hij dringt de kudde binnen, verscheurt en nie-

mand redt. Passen die beelden wel bij elkaar? Het antwoord vinden wij, als we 

ons realiseren, dat ook het beeld van de leeuw op de HERE Zelf van toepas-

sing is. Wordt de Heilige Geest vergeleken met de dauw, Christus is de Leeuw 

uit de stam van Juda. De dauw legt zich stil op de velden. Maar met een leeuw 

moet je terdege rekening houden. Dat geldt van de Here Jezus. Al is die 

Leeuw een Lam, dat Lam is sterker dan leeuwen. Micha mag profeteren wat 

er gebeurt, als de HERE gestalte krijgt in Zijn volk. Dan kan het wel een volk 

van schapen voor de slacht lijken, maar zij zijn meer dan overwinnaars door 

Christus. Die hen als het Lam heeft gekocht met Zijn bloed. Hij heeft hen een 

machtig wapen gegeven: Zijn Woord, dat als een zwaard is en als een pijl en 

als een hamer. Waar Gods volk dat Woord hanteert, is het onoverwinnelijk. 
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Micha 5 vers 8: Israël zal zich verheffen boven zijn tegenstanders. Al zijn 

vijanden zullen worden uitgeroeid. Vers 8 laat zien hoe het de vijanden van 

de HERE zal vergaan. Zij zijn de verliezers en worden uitgeroeid. Er is voor 

een mens reden genoeg om tot God te bidden en voor Hem te capituleren. Nu 

is het nog genadetijd en biedt de HERE al Zijn vijanden aan om vrienden met 

Hem te worden, door de Here Jezus Christus. Het wordt in de profetie van Mi-

cha steeds duidelijker dat God Zijn redding alleen geeft in de weg van daad-

werkelijke bekering. Wat een zegen dat ook die bekering Gods werk is. Omdat 

Christus in onze plaats Zijn leven gaf voor onze zonden en schuld en ons met 

God verzoende, komt het weer in orde met God. Want een ieder die Hem ge-

looft gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven (o.a. Joh.3:16,18,36). 

 

Micha 5 vers 9 t/m 14: In die tijd, zegt de HERE, zal Ik al uw wapentuig 

vernietigen. Ik zal uw steden verwoesten en uw vestingen afbreken. Ik zal 

ook alle toverij uit uw land verwijderen en er zal geen enkele waarzegger 

meer overblijven. Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden en gewijde stenen 

zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden wat u zelf hebt 

gemaakt. Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken en de steden met 

de grond gelijkmaken. En in Mijn toorn zal Ik wraak nemen op de volken 

die niet naar Mij hebben geluisterd. In de laatste verzen van Micha 5 wordt 

nog eens onderstreept dat de redding en verlossing van ieder mens van het 

begin tot het eind Gods werk is. Mogelijk dat iemand zich bij het luisteren naar 

deze programma’s daaraan heeft gestoord. Toch is het de werkelijkheid die 

het Woord van God ons mensen laat zien en door de apostelen en profeten 

met klem is verkondigd. Zij kwamen niet met hun eigen woorden. 

 

In Titus 3 vers 3  t/m 7 schrijft Paulus aan één van zijn eerste medewerkers: 

Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam, misleide 

slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok 

en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar. Maar toen de tijd 

aanbrak dat God ons, door de komst van Zijn Zoon, Zijn liefde en vrien-

delijkheid  zou tonen, heeft Hij ons gered.  
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Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over 

ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden af-

gewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige 

Geest  die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat 

Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Dankzij Zijn genade zijn wij 

voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeu-

wige leven, waar wij nu op hopen. 

 

Uit de slotverzen van Micha 5 blijkt dat de HERE alles afbreekt waarop een 

mens zijn vertrouwen zou kunnen stellen: paarden en wagens, steden en ves-

tingen. De HERE zegt: Ik zal al uw wapentuig vernietigen. Ik zal uw steden 

verwoesten en uw vestingen afbreken.  En daarnaast roeit de HERE alles 

uit waarmee het volk zondigde tegen het eerste en tweede gebod van Gods 

wet: alle afgodsbeelden, alle eigenwillige godsdienst, alle occulte zaken. De 

HERE zegt: Ik zal ook alle toverij uit uw land verwijderen en er zal geen 

enkele waarzegger meer overblijven. Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden 

en gewijde stenen zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden 

wat u zelf hebt gemaakt. Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken en 

de steden met de grond gelijkmaken. 

 

De HERE breekt af en ruimt op, alles wat tussen Hem en het volk instaat. En 

waarom? Opdat er plaats komt voor Hem en zij ontzag en respect voor God 

zullen hebben en Hem alleen zullen dienen. Is dat geen wonder: alles waarop 

mensen vertrouwden, alles waaraan zij hun hart gaven, alles wat hen veront-

reinigde, de HERE breekt het af en ruimt het op. Want voordat de HERE de 

zonde ongestraft liet, heeft Hij onze zonden op Zijn Zoon gelegd! Dat is een 

voor ons mensen onbegrijpelijke liefde en zeker voor een zondig mens, die 

heeft ontdekt dat hij zichzelf niet kan verlossen van afgoden, verslavende 

machten en duistere krachten. De HERE zegt het bij monde van de profeet 

Micha: Ik zal het verwijderen!  
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Luisteraar, is er in de woorden van Micha geen belofte waarop u zou willen 

pleiten? Bid tot God! HERE, reinig mijn hart, breek de macht van de zonde, 

verlos mij van dat vertrouwen op anderen. Opdat ik U alleen overhoud! Mi-

cha 5 eindigt met: Er zijn ook mensen die niet naar de HERE hebben geluis-

terd. Maar, daar hoort u of jij toch niet bij? Of wel? 

 

In de volgende uitzending lezen we Micha 6:1 t/m 5. 


