


Betekenis naam
Mi-cha: ‘Wie is Hem gelijk?’ (Micha 1:1)

Mich-ja: ‘Wie is als de HEERE?’ (Jer. 26:18)



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 < tasjliech >
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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.Micha 7:18-20



Naar deze zaligheid hebben de profeten, die 
geprofeteerd hebben over de genade die aan 
u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij 
onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest 
van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 
tevoren getuigde van het lijden dat op 
Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid
daarna.
1 Petr. 1: 10-11



Wat weten we over Micha?
Het woord van de HEERE dat kwam tot 
Micha uit Moreset, in de dagen van 
Jotham, Achaz en Jehizkia, de koningen 
van Juda, en dat hij gezien heeft over 
Samaria en Jeruzalem. 
Micha 1:1



Samaria

Jeruzalem

Moreset



• Jehizkia = Hizkia
• Alleen de koningen van Juda worden genoemd. Zijn 

focus lag op het zuidelijk rijk. 
• Trad op +/- 740 - 686 v. Chr.
• Was een tijdengenoot van Hosea en Jesaja

Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit 

Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, 

de koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over 

Samaria en Jeruzalem.  Micha 1:1



De kleine Jesaja
1. Tijdgenoot van Jesaja

2. Messiaanse belofte komt overeen: 
vergelijk Micha 4: 1-4 met Jesaja 2: 1-5

3. Vergelijkbare thema’s

4. Veelvuldig aangehaald in het Nieuwe Testament



Micha
Setting van een rechtszaak

Zonde en ongerechtigheid

Onrecht, het recht werd verdraaid, 
profeten omgekocht etc.

Corrupte offerdienst

Jesaja

Micha 1: 2-5
Micha 6: 1-7

Micha 1: 5, 9

Micha 2: 1-3
Micha 3: 1-12

Micha 6: 6, 7

Jes. 1: 2, 18

Jes. 1: 4-6

Jes. 1: 17, 23

Jes. 1: 11-13



Overzicht Micha
Hoofdstuk 1: Jeruzalem en Samaria aangeklaagd
Hoofdstuk 2: Aanklacht tegen degene die onrecht doen
Hoofdstuk 3: Aanklacht tegen de leiders en de profeten

Hoofdstuk 4: Beloften Messiaans Rijk
Hoofdstuk 5: Beloften over de komst van de Messias

Hoofdstuk 6: Aanklacht tegen het volk
Hoofdstuk 7: Aanklacht en eindigt met hoop



Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit Moreset, in 

de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, de koningen van 

Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. 

Micha 1:1

Koningen van Juda

Jotham: Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE: 

overeenkomstig alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, deed 

hij. Alleen werden de offerhoogten niet weggenomen: het 

volk bracht nog steeds slachtoffers en reukoffers op 

de offerhoogten. Hij was het die de Bovenpoort van het huis 

van de HEERE bouwde. 

2 Kon. 15: 34-35



Achaz: … hij deed niet wat juist was in de ogen van de HEERE, 

zijn God, zoals zijn vader David, maar hij ging in de weg van de 

koningen van Israël; ja, zelfs deed hij zijn zoon door het vuur 

gaan, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken 

die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven 

had. Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten

en op de heuvels, en onder elke bladerrijke boom.

2 Kon. 16: 2-4

Hizkia: Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, 

overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had.  

Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in 

stukken en hakte de gewijde palen om. 2 Kon. 18: 3-4



Jotham:  Goede koning maar brak niet de offerhoogten af

Achaz:      Slechte koning, offerde zijn zoon, afgoderij etc.

Hizkia: Goede koning, brak offerhoogten af, 

zette Gods Woord centraal. 

Lessen:
• Opvoeding is belangrijk maar zelfs als je kinderen een 

andere weg gaan, kan God de draad verderop oppakken. 

God kijkt verder dan een generatie…

• Als kind van een gebroken opvoeding kun je verkeerde 

familiaire banden en patronen doorbreken. Voor jezelf maar 

ook voor de volgende generatie.



Jeremia verwijst naar Micha
Daarom zal omwille van u Sion als een akker 
omgeploegd worden, Jeruzalem een 
puinhoop worden en de berg van dit huis tot 
hoogten in het woud. 
Micha 3:12



11 Toen zeiden de priesters en de profeten tegen de vorsten en tegen heel het 

volk: Deze man heeft de doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd 

tegen deze stad, zoals u met eigen oren gehoord hebt…

16 Toen zeiden de vorsten en heel het volk tegen de priesters en tegen de 

profeten: Deze man heeft niet de doodstraf verdiend, want hij heeft in de 

Naam van de HEERE, onze God, tot ons gesproken. 17 Ook stonden er mannen 

op uit de oudsten van het land. Zij zeiden tegen heel het verzamelde volk: 18 

Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hizkia, koning van Juda, 

geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda: Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem 

zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. 19 

Hebben Hizkia, de koning van Juda, en heel Juda hem ooit ter dood laten 

brengen? Vreesde hij niet de HEERE? Trachtte hij niet het aangezicht van 

de HEERE gunstig te stemmen, zodat het de HEERE berouwde over het kwaad 

dat Hij over hen uitgesproken had? Wij zijn bezig onszelf een groot kwaad aan 

te doen! 

Jeremia 26:11, 16-19



Opvallende bijbelgedeelten
1. Hoe goed kent u de belofte uit Micha 5?

2. Het Messiaanse Rijk (Micha 4)

3. Verzameling van het gelovig overblijfsel als schapen 
van Bozra (Micha 3: 12-13)



Micha 5:1-3
1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u 
klein om te zijn onder de duizenden van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een 
Heerser zal zijn in Israël. Zijn 
oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af. 2 Daarom zal Hij hen 
overgeven tot de tijd dat zij die baren
zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van 
Zijn broeders zich bekeren, met de 
Israëlieten. 3 Hij zal staan 
en hen weiden in de kracht van 
de HEERE, in de majesteit van de Naam 
van de HEERE, Zijn God. Zij 
zullen veilig wonen, want nu zal Hij 
groot zijn tot aan de einden van de 
aarde.”

Mattheüs 2:4-6
“4 En nadat hij alle overpriesters
en schriftgeleerden van het volk 
bijeen had laten komen, wilde 
hij van hen weten waar de 
Christus geboren zou worden. 5 
Zij zeiden tegen hem: In 
Bethlehem, in Judea, want zo 
staat het geschreven door de 
profeet: 6 En u, Bethlehem, land 
van Juda, bent beslist niet de 
minste onder de vorsten van 
Juda, want uit u zal de Leidsman 
voortkomen Die Mijn volk Israël 
weiden zal.”

1.

Breukprofetieën >>

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/12/16/Profetie-en-tijd


Efrath(a)

- Is het gebied waar Rachel haar zoon Benjamin baarde en stierf 
(Gen. 35: 16-19)

Micha 5: 2-3
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, 
gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de 
Israëlieten. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in 
de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij 
zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van 
de aarde.

‘het vruchtbare’ / ‘vruchtbaarheid’



2. Het Messiaanse Rijk
1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis 

van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij 

verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen 

stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij 

opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan 

zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van 

de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige 

heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen 

een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer 

leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn 

vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van 

de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. (Micha 4: 1-4)



De HEERE zal Koning worden over 
heel de aarde. Op die dag zal de 
HEERE de Enige zijn en Zijn Naam 
de enige. Heel het land zal als de 
Vlakte worden, van Geba tot 
Rimmon, ten zuiden van 
Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal 
verheven worden en op zijn plaats 
bewoond blijven, van de poort van 
Benjamin af tot de plaats van de 
vroegere poort toe, tot aan de 
Hoekpoort, en van de 
Hananeëltoren af tot aan de 
perskuipen van de koning. Zij 
zullen erin wonen, een banvloek 
zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal 
onbezorgd wonen. (Zach. 14: 8-11)

Geba

Rimmon



6 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie
mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik 
kwaad aangedaan heb. 7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot 
een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig 
volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg 
Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. 8 En u, Schaapstoren, 
Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar 
u zal komen de heerschappij van vroeger, het 
koningschap van de dochter van Jeruzalem. 
(Micha 4: 6-8) 

Terugkeer en herstel van Israël >>

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/12625/12610/wat-zegt-de-bijbel-over-de-terugkeer-van-joden-naar-israel.html


Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het 

overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het 

samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde 

midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. 

De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, 

door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. 

Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de 

spits. Micha 3: 12-13

3. Verzameling van het gelovig 
overblijfsel als schapen van Bozra

• Bozra: ‘versterkte plaats; schaapskooi’
• Gebied in Edom



Petra



Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult 
zien staan op de heilige plaats – laat hij die het 
leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea 
zijn, vluchten naar de bergen. 
Matt. 24: 15-16

Vlucht naar de bergen

Gruwel van de verwoesting >>

70 jaarweken >>

https://www.youtube.com/watch?v=pbDUaKhxaBI&list=PLBsLjVsrX9wLg6MCjfcMrvoQYczqAkfD7&index=3
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/11/27/Wegwijs-in-de-profetie%C3%ABn-nav-het-Bijbelboek-Dani%C3%ABl?originNode=12668


13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de 
vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw 
werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn 
zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een 
halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek 
water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten 
meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende 
haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En 
de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het 
getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openb. 12: 13-17)

Vlucht naar de bergen

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door 
God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou 
voeden twaalfhonderdzestig dagen. (Openb. 12:6)

Vlucht naar de bergen >>

https://www.youtube.com/watch?v=jXFzeIkAGHw&list=PLBsLjVsrX9wLg6MCjfcMrvoQYczqAkfD7&index=4


Vlucht 1: halverwege de laatste jaarweek:
- ‘vlucht naar de bergen’ (Matt. 24:16) 
- de vrouw uit Openbaring 12 die naar de woestijn wordt gebracht.

Vlucht 2: bij de wederkomst van Christus: 
“Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal 

tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u 

gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning 

van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!” 

(Zach. 14:5)

Verschillende momenten



Vlucht 3: wereldwijd vanuit de volken
33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met 
uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! 34 Ik zal u uit 
de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met 
sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. 35 Vervolgens zal Ik 
u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een 
rechtszaak met u voeren. 36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land 
Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de 
Heere HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band 
van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij 
overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op 
het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben…… 42 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël 
breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te 
geven. 43 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf 
verontreinigd hebt… (Ezech. 20:33-38, 42-43)

• Deze terugkeer vindt ook plaats na de wederkomst van Christus 
(zie ook Matt. 24:31 en Deut. 30:1-5)



De bijeenverzameling van het gelovig
overblijfsel begint halverwege de laatste 
jaarweek en loopt door tot de wederkomst van 
Christus.

• Lees met deze profetische 

gebeurtenis in gedachte 

ook eens Johannes 10 

en Psalm 23.



12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het 
overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het 
samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in 
zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. 13 De Doorbreker 
trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken 
en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, 
de HEERE gaat aan de spits. (Micha 3: 12-13)

De Doorbreker

• Deze drie ‘groepen’ zullen bij elkaar gebracht worden. Vandaar dat 

het zal ‘gonzen van de mensen’

• Vervolgens trekt de Heere Jezus als Doorbreker voor hen uit. Net als 

Jozua deed toen hij het volk het beloofde land binnenbracht. 



Hem nu Die bij machte is te doen 
ver boven alles wat wij bidden of 
denken, overeenkomstig de kracht
die in ons werkzaam is. (Ef. 3:20)

Christus onze Doorbreker!



Volgende lezing: 17 februari
Jacques Brunt: Habakuk
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