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Gemeente van Christus, 
Wat een prachtig visioen van Micha. Volken klimmen op naar de berg van God, naar huis van de 
Eeuwige, om daar te leren, - Thora te leren - en om daar recht te ontvangen, om weer tot je recht te 
komen, en dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. 
Zij zullen geen oorlog meer leren. 
Indrukwekkende woorden van hoop en verlangen, van Micha die kleine boerenprofeet, Micha kan 
schelden en dreigen, hij zegt vlijmscherp en ongenuanceerd wat hij op zijn profetenhart heeft  
maar Micha kan ook woorden van hoop en verlangen zeggen. Er schuilt een enorm contrast in hem,  
heil en onheil, het ligt dicht bij elkaar en het schrijnt en het schuurt. In Micha klinkt de 
verscheurdheid van het leven door, die enorme spanning, tussen hoop en wanhoop. Micha, is een 
kleine profeet met een heel grote mond maar hij is ook een dichter-profeet. Hij leert ons dat liefde 
voor de kracht van de taal ons kan voeren tot liefde voor verschopte mensen. Opvoeden tot hoop 
voor iedere generatie opnieuw.  
Na de verschrikkingen van twee wereldoorlogen was er in de Westerse wereld een diep verlangen  
dit mag nooit meer gebeuren. Bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York staan de 
woorden van Micha in steen gegrift: ‘Zwaarden tot ploegijzers, speren tot snoeimessen, niemand zal 
een ander nog leren wat oorlog is’. Dag Hammerskjöld, algemeen secretaris van de V.N. schreef in 
1950: ‘De VN is niet opgericht om de mensheid naar de hemel te brengen, maar ze van de hel te 
redden’. Maar toch: veel mensen hebben het gevoel dat de wereld zoals we die na de oorlog hebben 
leren kennen …op zijn fundamenten wankelt. De democratie ligt onder vuur, er zijn aanslagen, er 
staan leiders die in naam van ‘het volk’ spreken. En via ‘sociale media’ is er een parallelle wereld  
waarin haat en agressie onverbloemd geventileerd worden. Zwaarden omsmeden tot ploegscharen  
speren tot snoeimessen…geen oorlog meer leren….  
Annemarie Spaans, schrijft bij haar schilderij. In mijn verbeelding zie ik een stad gekoesterd door de 
zon ..liggend tussen de heuvels. Wolken zorgen voor schaduw, wind voor verkoeling. Zo heb ik 
geprobeerd Jeruzalem voor te stellen als toplocatie. Waar rust en ruimte is voor iedereen. Waar het 
goed toeven is. Niets verstoort de vrede. Wij zullen leven zoals onze God het wil voor altijd. 
Jeruzalem als toplocatie! Daar moest ik bij glimlachen. Wat mij opviel bij dit mooie schilderij een 
prachtige verbeelding van het visioen … wat mij opviel is ... dat er geen mensen zijn. Het visioen staat 
open als een toplocatie…het visioen wenkt je …. kom …. kom …maar ik zie nog geen mensen…. 
ik voel ook de vraag is deze toplocatie wel bereikbaar voor mij? Blijft het niet een onbereikbaar 
visioen? 
Hier raken we aan de kern van Micha. Er zijn ook zoveel andere stemmen. die knagende stemmen 
van cynisme en scepsis. De neiging om dan ook maar mee te roepen in het koor van populistische 
stemmen. Maar tegelijk merk ik dat ik ook geraakt word Alsof ik het zo nodig heb. Juist met Advent  
waar het visioen ontbreekt … verwildert het volk. waar de hoop ontbreekt verschraalt het leven.  
Ik moet denken aan een reportage over een documentaire serie van de Amerikaanse filmmaker 
Steven Spielberg. Hij maakt een documentaire onder de titel ‘Why we hate’. Waarom wij haten.  
De mogelijkheid van haat zit in ons.  Het tribale brein van menen werkt haat in de hand. Daardoor 
creëren we afstand  - wij tegen zij – met als gevolg dat de ander, en vaak de vreemde ander wordt 
weggezet, geanonimiseerd, tot nummer gemaakt. Wij dragen in ons mee, de mogelijk van haat en de 
mogelijkheid van liefde. We worden als mensen heen en weer geslingerd tussen empathie en 
xenofobie. Ik werd geraakt door een uitspraak van Spiegberg. ‘Haat is het constante abnormale’.  
Het zit in de mens maar we zijn er niet toegeroepen. Er zit ook iets tragisch in: we willen het goede,  
maar we doen verschrikkelijke dingen. In die ambivalentie spreekt de profeet. Hij schetst een 
visioen…een wenkende toplocatie  
Geschieden zal het zegt Micha, geschieden zal het …. in het latere der dagen … Eens zal de dag 
komen, zo vertaalt de NBV. Ik wil niet al te eigenwijs klinken, maar dat is wel een beetje jammer 
we missen dat ‘geschieden’. Eens dat klinkt ver weg, ver van ons weg, ooit. Nee, geschieden zal het,  



zoals 3-maal in het kerstevangelie: en het geschiedde. Dan staat er wat te gebeuren, leven met de 
mogelijkheid van een geschieden van God, als oorlog niet geleerd wordt, als recht wordt gedaan,  
als er geluisterd en geleerd wordt. Niet eens, ooit, aan het eind der tijden, maar dichterbij, in het 
latere der dagen, …mooi hoe dat er staat. In het latere der dagen. In de verdieping van de tijd,  
in de ons toekomende tijd, kan het zomaar een moment zijn van:  ‘en het geschiedde’.  Als een Gods 
moment in de tijd, als een woord dat in ons leven valt. En het geschiede in het latere der dagen  
Ik moet denken aan wat Willem Barnard ergens schrijft: 
Gij van het leefbericht 
gij van dat weesgegroet, 
 
zet in afwezig licht 
voetstappen andersom,  
tijdstippen mij tegemoet. 
 
Kome die komen zou, kom,  
kom die zou komen, voorgoed 
 
In gedachte teken ik in het schilderij voetstappen andersom mij tegemoet kome die komen zou …. 
Het raakt aan wat ik zou willen noemen, leven met uitstaande hoop, oningevuld verlangen, met een 
open mogelijkheden. Het kan misschien ook anders. Met ons kan het misschien ook anders. Een 
zwaard kan een ploegschaar worden een speer kan een snoeischaar worden, Niet eens, ooit, …..maar 
het kan geschieden, in het latere der dagen. Misschien is dat wel advent, in weerwil van de weg van 
de oorlog die bijna vanzelfsprekend en logisch lijkt, en toch! zeggen, met Micha en toch! blijven 
zeggen. Blijven geloven, blijven hopen ….op het ‘en het geschiede’, niet ooit …niet ver weg …op een 
toplocatie maar in het latere der dagen, misschien wel in jouw eigen dagen.  
Ik moet in dit verband denken aan de joodse pedagoge Lea Dasberg. Zij schreef haar oratie met de 
titel  ‘Hulde aan de hoop’.  Voorin schreef zij:  aan de nagedachtenis van mijn moeder die haar 
kinderen ondanks de Holocuast voorleefde hoezeer het leven de moeite waard was. Ook in de tijd 
van Dasberg, in de late jaren van de vorige eeuw -jaren tachtig- was er veel doemdenken en 
cultuurpessimisme. De remedie is volgens Dasberg een toekomstgerichte pedagogiek. Kinderen laten 
meetellen, perspectief  geven. En altijd de hoop levend houden en mogelijkheden open houden tot 
verbetering..En dus bestaat er, zo schrijft Lea Dasberg, geen andere pedagogie dan de pedagogie van 
de hoop. 
En ik weet het wel we hebben voor dat leven met verwachting geen harde feiten tot onze 
beschikking, de harde feiten wijzen ons op het tegendeel, en we hebben ook geen bewijzen van 
grote vooruitgang, ja zo vast zijn onze overtuigingen niet dat het allemaal wel zal goed komen.  
Alleen een goed gerucht, een fluistering, een fluistering die we horen in de Naam van God zelf. Ik ben 
die ik ben, Ik zal er zijn. Geschieden zal het, in het latere der dagen. Amen. 
 
 
 


