
Miga 5:1-5 

Vooraf 

Ons het al in die Adventstyd drie kerse aangesteek - vir hoop, vir 

vrede en vir vreugde. Vandag steek ons die vierde kers aan die brand - 

die kers van liefde. Hierdie kers is ’n simbool van God se liefde wat 

ons ten alle tye omring en vul.  Maar ons sien dit veral op ’n spesiale 

manier raak in die Kers storie. Daar is geen groter mag as die liefde 

nie. Dit is sterker as regeerders en regerings, sterker as hartseer of 

wanhoop, sterker as die dood. Ons het lief omdat God ons liefhet. 

Agtergrond 

Miga van Moreset het tydens die regeringstyd van koning Jotam (748-742 v.C.), Agas (742-728 v.C.) 

en Hiskia (728-697 v.C..) van Juda opgetree (1:1) oor ’n tydperk van drie-en-vyftig jaar.  Die grootste 

deel van sy profesieë is waarskynlik in die tyd van Hiskia uitgespreek in die jare voor die val van 

Samaria (die hoofstad van die Noordryk/Israel), in 722 v.C.   

Miga is nogal ’n moeilike boek om te verstaan. In hoofstukke 2 tot 5 is daar gedeeltes wat direk in 

stryd is met mekaar. Die inhoud bots. Gelukkig het die geleerdes raakgesien dat ons in Miga ’n debat 

het tussen Miga en sy teenstanders. Ons kry telkens Miga wat as profeet God se boodskap bring en 

straf voorspel en dit word opgevolg met deur sy teenstanders se standpunte dat daar nie straf nie 

maar net voorspoed sal wees. Dit verklaar die botsende inhoud.  

Inleiding 

So ’n paar jaar terug was die animasie film Shrek ’n groot treffer. Een 

van die redes hoekom dit so sukses was, was die manier waarop dit 

die verwagte, die waarskynlike op sy kop gedraai het. Dit wat 

logies verwag is, dit wat logies waarskynlik was, gebeur 

nie. Die onverwagte en onwaarskynlike gebeur. ’n Regte 

sprokie; ’n feëverhaal. Eintlik was alles radikaal anders 

as die verwagte en waarskynlike. Kom ek noem ’n 

paar voorbeelde van die onverwagte en 

onwaarskynlike wat gebeur het:  

Shrek wen die prinses se hart. 

Die pragtige prinses neem liefde se ware 

vorm aan – en word ook ’n groen trol. 

Die donkie is die held.  Die vurige draak is Donkie se liefling-meisie. 

Die feëverhaal se eenkant mense / verstotelinge word na die bruilof genooi. 

Die onthaal vind in die moeras plaas. 

Die stink ui verander in ’n pragtige koets. 

Die selfverhefde heer beland in die draak se maag. 

 

Die gevolg van hierdie onverwagse en onwaarskynlike wat gebeur was dat kykers gedwing is om die 

konsepte van liefde, getrouheid, vertroue en selfs genade vanuit ’n nuwe perspektief te bekyk. 



Natuurlik was Shrek maar net vermaak. ’n Soort van ’n feëverhaal wat nie rekening hoef te hou met 

die werklikheid nie. Dit was ’n uur of twee van vergeet van die werklikheid. 

 

Daar is ’n ander verhaal wat amper net so feëtjie-agtig klink soos die van Shrek. ’n Verhaal waar die 

onverwagse waar word en die onwaarskynlike gebeur. ’n Verhaal wat ons net so nuut laat dink oor 

konsepte soos liefde, getrouheid, vertroue en genade. ’n Verhaal waar die onverwagse en 

onwaarskynlike alles radikaal verander. Dit is die kersverhaal. Dit is die verhaal van ’n onverwagse 

en onwaarskynlike herder wat ’n radikale vrede bring. 

 

1. Die verhaal van Miga 5 

  

Daar is nog ’n verhaal wat ons help om die onverwagse en onwaarskynlike herder wat ’n radikale 

vrede bring, te verstaan. Dit is die verhaal wat ons lees in Miga 5. Hierdie verhaal is, soos die 

kersverhaal ’n ware verhaal. Dit klink soos ’n sprokie, maar dit is nie. 

Die verhaal van Miga 5 is al baie en word baie verstaan asof dit oor Christus gaan. Miskien is dit 

omdat dit hier oor Betlehem gaan, hier sprake is van ’n swanger vrou en dit oor ’n herder-leier gaan. 

Inteendeel, selfs in die Nuwe Testament is die gedeelte op Jesus van toepassing gemaak. In Matteus 

2:6 word die vers aangehaal: “En jy, Betlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die 

leiers van Juda nie.  Uit jou sal ’n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees.” 

Wat ons moet raaksien is dat hierdie gedeelte nie in die eerste plek oor Jesus gaan nie. Dit gaan oor 

gebeure in die tyd van Miga, so ± 713 V.C. 

Kom ek vertel so in kort vir julle wat in daardie tyd gebeur het: 

Miga het opgetree in die tyd toe die opkoms van die Assiriese ryk spanning tussen Juda en Israel 

veroorsaak het. Op daardie stadium was Israel in twee verdeel: Israel het uit die tien noordelike 

stamme bestaan en Juda uit die twee suidelike stamme. Israel onder die regering van Peka wou nie 

aan die Assiriërs onderdanig wees nie, en het daarom ’n alliansie met die koning van Damaskus 

aangegaan. Die twee konings wou hê dat Juda by hulle moes aansluit.  Jotam, die koning van Juda 

wou egter nie en dit het daartoe gelei dat Peka en Resin, die koning van Damaskus, Juda binnegeval 

het. Jotam is later opgevolg deur Agas en toe het Peka en Resin nog harder probeer om Juda deel 

van die koalisie te maak. Toe Juda tegelykertyd ook deur die Edomiete en die Filistyne bedreig word, 

besluit Agas op sy beurt om hulp by die Assiriërs te soek. Tiglat-Pileser (die heerser van Assiriërs) het 

gehoor gegee hieraan en in ongeveer 734 v.C. verslaan hy die koalisie van Peka en Resin.  

Die gevolge hiervan was rampspoedig vir sowel Israel as Juda.   

 Groot dele van Israel is by die Assiriese Ryk ingelyf. Dele van Israel se bevolking is weggevoer 

en verskeie stede is verwoes. Vir Israel was dit die begin van die einde - wat finaal in 722 v.C. 

aangebreek het.   

 Vir Juda was die gevolg van die Assiriese "hulp" teen Peka en Resin dat hulle voortaan 

onderdanig aan Assirië moes wees.  Dit het godsdienstige onderdanigheid aan die gode van 

Assirië beteken (lees 2 Konings 16:10-18; Jesaja 2:6-8 en Miga 5:12-14) én swaar belastings. 

Daar is selfs van die tempelskatte geneem om Assirië mee te betaal.   

Die grootste gedeelte van Miga se profesieë (hfst. 2-5) dateer uit ongeveer 713 v.C. en is in 

Jerusalem uitgespreek.  In die tyd het die Assiriërs hulle greep op Juda en Jerusalem versterk.  



Koning Hiskia het probeer om die aanslag tydelik af te weer deur die gebied van Gat aan hulle af te 

staan en deur belasting aan koning Sargon te betaal. Miga het egter besef dat die stap nie die 

onvermydelike oorlog en gepaardgaande neerlaag kon keer nie. Daarom waarsku hy die volk dat 

daar ’n ballingskap vir hulle voorlê. Ondanks al Miga se waarskuwings het die politieke leiers in 

Jerusalem bly glo dat hulle die Assiriese aanslag sou oorleef. Vandaar hulle optimistiese uitsprake in 

teenstand met Miga s’n. 

Koning Hiskia het in 705 v.C. geweier om enige verdere belasting aan Assirië te betaal waarop 

Sanherib in 701 v.C. Jerusalem beleër het.  Miga se profesieë moet dus grootliks, wat die politieke 

aspekte betref, teen die agtergrond van die Assiriese bedreiging verstaan word. 

Teen hierdie agtergrond kom Miga voorspel dat daar vir Juda weer ’n leier na vore sal tree. Oor 

hierdie leier lees ons ’n paar interessante dinge: 

 Hy sou uit Betlehem-Efrata kom. Betlehem was die dorp en Efrata die streek waarbinne die 

dorp was. Juda was die stam wat daar gewoon het. ’n Leier uit Betlehem was onverwags en 

onwaarskynlik. Betlehem was nie die grootste en gewildste plek nie. Eintlik maar ’n agteraf, 

tweederangse plekkie. Juda, die stam wat daar gewoon het was ook nie die belangrikste 

stam in Israel nie. Niemand sou ’n leier uit Betlehem verwag nie. 

 Hy sou die nageslag van Dawid wees. Dit word nie pertinent gesê nie, maar Dawid was ook 

uit die stam van Juda. Vir die Israeliete was Dawid die toonbeeld van ’n leier. Hulle het hom 

geïdealiseer. Vir hulle was hy die vergestalting van hulle voorspoed en geluk. Hulle nuwe 

leier sou weer ’n Dawid wees! 

 Hy sou na ’n tydperk leier word. In Miga lees ons van ’n tyd so lank soos dit ’n vrou neem om 

’n kind in die wêreld te bring. Hierdie verwysing het niks met die regte geboorte van die 

leier te doen nie. Dit is ’n tydsaanduiding. Ook nie spesifiek nege maande nie. Dit verwys na 

die gepaste tyd. Die presiese, afgebakende tyd. Die volledige tyd. Die beplande tyd. Na 

presies solank, sal die leier kom.        

 Die leier sal kom na ’n tyd van ballingskap. Hier word gepraat van weggaan en terugkom.  

Van prysgee en ’n ramp. Dit het verwys na Juda wat in ballingskap sou gaan. 

 Die leier sou ’n herder wees. Dit is opvallend dat nie na die leier verwys word as ’n koning 

nie. Dit terwyl Juda gewoond was aan ’n koning. Die rede daarvoor is dat God eintlik as dié 

Koning van Juda beskou was. Daarom word die nuwe leier veel eerder as herder voorgestel. 

Hy sou ’n leier wees wat in diens van dié Koning regeer. 

 Hierdie leier sou die volk lei deur die krag wat God hom gee. Hier word beklemtoon dat die 

nuwe leier sy krag van God sou kry. Sy leierskap sou nie in homself setel nie. Hy sou nie leier 

wees op grond van sy eie vermoëns nie. Hy sou dit net wees op grond van God wat hom in 

staat sou stel om leier te wees.    

 Die leier sou vrede bring. ’n Radikale, ongekende vrede. Miskien moet ek eers verduidelik 

wat met vrede bedoel word. Vir ons beteken vrede die afwesigheid van konflik. Ons dink 

aan vrede as daar waar daar nie oorlog is nie. Hierdie vrede was veel meer. Dit was ’n 

gelukkige en voorspoedige lewe. ’n Situasie waarbinne jy voluit kon lewe. ’n Toestand van 

absolute seën. En dit is wat die nuwe leier sou bring. Voorspoed, geluk, lewensruimte 

waarbinne geluk ervaar kon word.  

 



Op daardie stadium het Juda nie so ’n vrede geken nie. Hulle was nie polities vry nie. Hulle 

was finansieel belas deur die Assirië. Hulle kon nie hulle God aanbid – hulle is gedwing om 

die god van die Assiriërs te eer. 

 

Die ruimte en die vryheid om voluit te kan lewe – of anders gesê:  vrede – sou vir hulle ’n 

radikale verandering wees. ’n Leier wat totaal op God staat maak en nie op sy eie planne en 

vermoëns nie, sou ’n radikale verandering wees.  

 

En dit was presies wat God vir hulle voorspel het: ’n Onverwagse en onwaarskynlike herder wat 

radikale vrede sou bring. 

 

2. Die kersverhaal 

 

Ons kan die kersverhaal met presies dieselfde sin saamvat:  ’n Onverwagse en onwaarskynlike 

herder wat radikale vrede sou bring.  Alhoewel Miga se verhaal nie gaan oor Christus wat as die 

onverwags en onwaarskynlik herder nie, gee Miga se verhaal ons insig in die kersverhaal. 

 

Jesus se koms was onverwags en hoogs onwaarskynlik. Hoekom sê ek so: God self, die Seun van God 

wat mens word en tussen mense wat Hy geskep het, kom woon  Hoe waarskynlik is dit? Watter 

mens sou dit kon verwag? En tog is dit presies wat gebeur het.  

 

Wat hierdie koms nog meer onverwags – miskien moet ons sê vreemd maak – en onwaarskynlik 

maak is dat Jesus nie as groot regeerder gekom het nie. Nee, Hy het gekom as herder. As Dienaar. Hy 

het gekom om die minste te wees. Hy het vir ons kom sterf.  

 

Soos in die geval in Miga se verhaal het die Jesus as Herder op die presiese tyd gekom soos deur God 

bepaal. Op die regte tyd. Die presiese, afgebakende tyd. Die volledige tyd. Die beplande tyd. Die tyd 

deur God bepaal. In die sin is die koms nie onverwags nie. Vir ons as mense wel. Maar nie vir God 

nie. Hy het dit lank vooruit sou beplan. 

 

Soos in die geval in Miga se verhaal het die Herder radikale vrede gebring. Vrede as situasie van 

absolute seën. ’n Situasie, ’n lewensruimte waarbinne ons voluit mens kan wees en voluit kan lewe. 

Vrede met God – versoening met God. Vrede omdat Satan en die dood se mag oor ons gebreek is. 

 

Vandag is liefdessondag. Liefde is dit wat God vir ons kom doen het. Liefde is om sy enigste Seun vir 

ons te gee. Liefde is om sy lewe vir ons te gee. Dit is die ou boodskap. Die ou, ou tyding. Maar ons 

kan dit weer nuut hoor vanoggend.  

 

Ek lees die storie van ’n man wat amper in sy eie swembad verdrink het. Hy het teen die bodem vas 

geduik en sy nek gebreek en het millimeters van totale verlamming geëindig! Tot vandag ly hy aan 

pyn as gevolg van dié ongeluk. As mense hom vra wat veroorsaak die pyn, dan antwoord hy blykbaar 

altyd: “Well, I guess I just ran out of water before I ran out of dive.”  

 

Hoe ver sal God se liefde vir jou strek? Hoe ver sal God se vergifnis vir jou strek? Hoe ver sal God se 

krag vir jou strek? Hoe ver sal God vir jou strek?  



Daar is nie ’n grens nie… “you can never run out of God!” want Hy was bereid om ’n baba te word en 

in ’n onbenullige dorpie gebore te word en op ’n vullishoop van die groot stad naby Betlehem, 

Jerusalem, te sterf sodat ons sal weet, “want so lief het God die wêreld gehad...”! 

 

3. Die kerk -  ons – verhaal 

 

Hierdie radikale vrede wat Jesus as Herder gebring het, het ons elkeen radikaal verander. Die liefde 

van God het ons draers van liefde gemaak. Ons is herders wat moet dien. Ons is herders wat moet 

liefhê. Ons is Herders wat soos Miga se herder en Christus nie uit eie krag en vermoëns dien nie. Ons 

dien uit ons verbintenis met die Groot Herder. In afhanklikheid van die Groot Herder. 

 

Ons is ook hoogs onwaarskynlike en onverwagte kandidate vir die herderskap. Ons ken onsself. Ons 

ken ons eie agtergrond (trackrecord). Ons is beslis nie die mees voor-die-handliggendste keuses nie. 

Maar soos Miga se Herder, soos Christus, is ons die herder. Dit is genade. Dit is liefde. Om uitgekies 

te kan wees – al verdien ons dit nie. Ons is uit genade geroep tot herderskap. Ons is uit genade 

gekies om te dien. 

 

Die herder in Miga se verhaal het ’n radikale vrede gebring. Christus het die mees radikale vrede 

gebring. As herders in diens van dié Herder kan en moet ons net so ’n radikale vrede aan die wêreld 

bring. Ons as kerk, elkeen van ons as indiwidu moet die vrede wat Christus gebring het, die wêreld 

indra.  

 

Met radikaal bedoel ek dat dit vreemd sal wees in die wêreld. Die wêreld ken nie vrede wat te weeg 

gebring word deur opofferende liefde nie. Die wêreld ken nie liefde wat dien nie. Die wêreld ken nie 

herders wat bereid is om die minste te wees nie.  En dit is presies hoe radikaal ons moet wees. 

Sprokiesvreemd vir die wêreld. Feetjieagtig vreemd vir die wêreld. 

 

Ek wil twee stories vertel om die feetjieagtige vreemdheid van Christene se liefde te vertel. 

 Merle Johnson, ’n Amerikaanse predikant, vertel dat hy eenmaal ’n reeks dienste moes hou 

op ’n ander dorp. Hy en die gemeente predikant het by ’n jong man, sy vrou en drie klein 

kinders gaan eet.  Op pad daarheen het die dominee aan hom verduidelik dat die huis maar 

leeg gaan wees, behalwe vir die noodsaaklikhede. Die hartverskeurende storie was dat die 

gesin op ou Kersaand Kersgeskenke in die dorp gaan afhaal het. Die kinders was so 

opgewonde dat hulle in hulle slaapklere gegaan het. Met groot blydskap het hulle 

huiswaarts teruggekeer, net om te aanskou hoe hulle huis tot op die grond afgebrand het. 

Die ironie is dat die pa van die gesin so drie weke vantevore ’n Christen geword het. Johnson 

vra toe wat die jong man se reaksie was?  Die predikant het gesê dat Johnson dit nou met sy 

eie oë sal sien! Toe hulle aan tafel sit, het die vrou die storie vertel.  Gedurende die aanhoor 

van die storie, het Johnson stil in sy hart gevra:  “Here, hoekom gebeur so iets?”  Toe praat 

die jong pa:  “Voor ek tot bekering gekom het, het ons ’n huis gehad, maar nie ’n tuiste nie. 

Nou na die brand het ons nie ’n huis nie, maar ’n tuiste. Jy sal dit nie glo nie, maar dit was 

ons gelukkigste Kersfees ooit.” Johnson sê hy kon nie ’n woord uitkry nie, die knop in sy keel 

was te groot. 

 



 Kort nadat hy die president van die Tuskegee Instituut in Alabama 

geword het, het Booker T. Washington deur die rykmansbuurt van 

die stad geloop. ’n Wit vrou het hom nader geroep.  Sy het hom glad 

nie herken nie en gevra of hy nie dalk lus is om ’n paar dollar te 

verdien nie.  Sonder om iets te sê, het hy ingewillig. Hy het die 

stapel vuurmaakhout langs die huis vir haar mooi reg gepak. Hy was 

net daarmee klaar en op pad om te loop, toe ’n klein dogtertjie van die buurt hom herken. 

Natuurlik het sy dadelik vir die vrou gaan vertel wie die man is wat sy so in die werk gesteek 

het. Die arme vrou was baie verleë en het hom die volgende dag om verskoning gaan vra. 

“Dis doodreg, Mevrou,” het Booker geantwoord, “soms geniet ek ’n bietjie handewerk. In elk 

geval, dit is ’n voorreg om ’n vriendin te kon help!” Die vrou is diep geraak deur sy 

nederigheid en die gevolg was dat sy al haar ryk vriende oortuig het om Washington se 

Instituut finansieel te ondersteun. 

Slot 

 

Ek’s weer terug by Shrek. Ek het gesê dat Shrek het die verwagte en 

waarskynlike op sy kop gekeer.  Dit wat logies verwag is, dit wat logies 

waarskynlik was, gebeur nie. Die onverwagte en onwaarskynlike 

gebeur. ’n Regte sprokie. ’n Feëverhaal.  

 

Die Kersverhaal is net so onverwags en onwaarskynlik. Maar dit is 

waar. Dit is die verhaal van liefde. Dit is die verhaal van ’n 

onverwagse en onwaarskynlike herder wat ’n radikale vrede bring. 

 

Mag ons as kerk en indiwidue se verhale ook sprokies- en feetjieagtig mooi wees omdat ons radikale 

liefde en vrede bring. 

 


