
Miga 6:1-9a 

Agtergrond 

Miga is een van die twaalf kleiner profete in die Ou Testament. Hy was ’n tydgenoot van Jesaja. Soos 

Jesaja  rig hy hom tot Juda. Hy waarsku hulle teen hulle valse godsdiens en verkondig oordeel. Tog is 

daar ook gedeeltes waar hy hoop verkondig. Hy tree op in die tyd van konings Jotam, Agas en Hiskia. 

Hy het gekom van ’n klein dorpie Moreset wat suidwes van Jerusalem was.   

Inleiding 

Die gebruik met die inhuldiging van die 

Amerikaanse president is dat die betrokke 

president sy belofte aflê met sy hand op 

die Bybel. ’n Week of twee terug was dit 

weer so met die inhuldiging van Donald 

Trump. In 1977 met die inhuldiging van 

Jimmy Carter as president het hy versoek 

dat die Bybel oop moet wees. Hy het 

spesifiek gevra dat dit oop sal wees by 

Miga 6 en hy het sy hand daarop geplaas. 

Dit is die gedeelte wat ons vanoggend 

gelees het. Daaruit kan ons aflei dat hierdie verse – en spesifiek die inhoud van hierdie verse vir hom 

belangrik was. Hy wou in die uitvoering van sy amp as president dit nastreef. Hy wou goed doen. Hy 

wou reg laat geskied, liefde en trou bewys en bedagsaam lewe. 

In hierdie paar verse word beeld of metafoor van hofsaak deur die profeet Miga gebruik om sy 

boodskap oor te dra. 

1. Die aanklag 

Die beeld of metafoor van ’n hofsaak word in hierdie paar verse gebruik om die profeet se boodskap 

oor te dra. 

Die aanklaer is God. 

Die volk Israel is in die beskuldigdebank.  

Die berge en heuwels word as getuies geroep.  Die berge en heuwels moet die beslissing kom maak.  

Die klag is nie so duidelik nie: Net die vraag: My volk wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou 

moeg gemaak? 

Ons weet dat dit hier gaan oor Israel wat ontrou was. God het met sy volk ’n verbond – ’n 

ooreenkoms – gehad wat bepaal het Hy sal hulle God wees en hulle moet sy volk wees. Maar hierdie 

ooreenkoms is verbreek. Israel het nie sy kant daarvan nagekom nie. Hulle het op ander volke 

staatgemaak vir hulp en beskerming. Hulle het hulle skuldig gemaak aan ’n valse en vormgodsdiens. 

Hulle het mekaar verdruk en veral die armes, die weduwees en wese uitgebuit.  



Ons kry in hierdie vrae van God ’n brose uitdrukking van God se verwondheid en weerloosheid. Iets 

van God se teleurstelling. Hy is blootgestel aan mense wat Hom in die steek laat. Mense wat sy liefde 

vertrap. Nie ’n instorm en veroordeel en straf nie. Veel meer weerloos en verwond. 

Wat hierdie klag soveel erger maak, is die feit dat God sy deel van die ooreenkoms nagekom het. As 

bewys daarvan dien die geskiedenis. Verskillende momente uit die geskiedenis van Israel word as 

bewys aangestip.  

Die eerste gebeure uit die geskiedenis wat aangehaal word, is Egipte. God het Israel uit Egipte 

gebring en van die slawerny daar gered. Hy het leiers soos Moses, Aäron en Mirjam voorsien om 

hulle te lei.     

Die tweede stukkie geskiedenis kom uit die tyd toe Israel oppad na die beloofde land was en koning 

Balak van Moab vir Bileam gevra het om Israel te vervloek. God het egter ingegryp en deur die 

donkie vir Bileam verhoed om Israel te vervloek. So is die Israeliete in staat gestel om tussen Sittim 

en Gilgal deur te trek na die beloofde land. Net die noem van die name Sittim en Gilgal het baie 

historiese herinneringe oproep by die Israeliete. 

Met hierdie enkele voorbeelde stel God sy saak. Hy was getrou. Hy het sy verbond en sy belofte 

nagekom en vir Israel gesorg. Hulle het ongelukkig nie dieselfde gedoen nie. 

2. Die beskuldigdes se verweer 

Israel se reaksie op die aanklag is in die vorm van ’n vraag. Dit is nie alleen die antwoord op die 

beskuldiging nie maar skep ook die indruk van ’n gesprek. Die kenners  van hierdie Ou Testamentiese 

boek wys daarop dat ons hier iets van verontwaardiging moet raaksien.  Iets van hulle is ontsteld en 

kan nie glo dat hulle beskuldig word van ontrouheid nie. In hulle oë is hulle juis getrou. 

Hulle verontwaardiging word gestel teenoor God se verwondheid en weerloosheid. ’n Mens wil dit 

andersom hê. God kan eerder verontwaardig wees en Israel weerloos. Hierdie situasie van God se 

weerloosheid en Israel se verontwaardiging wil juis die verwaandheid van Israel se ontrouheid 

teenoor God se getrouheid uitlig. 

Israel wil in sy antwoord uitwys dat hulle wel na God toe gaan. Hulle gaan kniel voor Hom. En as 

hulle gaan, gaan hulle met offers. Hierdie offers word in oortreffende trap gestel. Eers net jaar oud 

kalwers, dan duisende ramme. Dan tienduisende offers van olie. Dan hulle eergeborene kind. Hierdie 

offers neem toe in kwaliteit en kwantiteit. 

Die verwysing na die offer van hulle oudste kind moet nie letterlik verstaan word nie. Dit was wel die 

gebruik by van die heidense volke rondom Israel. Dit is veel eerder ’n sarkastiese verwysing. So asof 

Israel wil sê: As ons offers nie goed genoeg is nie, sal ons oudste kind as offer God dan tevrede stel. 

Israel as beskuldigdes se reaksie is die van verontwaardiging en ongeloof. Hulle is onskuldig. Hoe kan 

hulle beskuldig word? Hulle kom hulle godsdienstige pligte na. Hulle aanbid God. Hulle bring offers. 

Maar dit was juis die probleem. Hulle het ’n vormgodsdiens gehandhaaf. Dit was voorgee en nie eg. 

Dit was paaigedrag. Hulle het godsdiens gespeel. 

 



3. Die waarheid 

Vers 8 is die reaksie op Israel se verwaande verontskuldiging. Hulle word gereoriënteer. Die 

waarheid word aan hulle voorgehou. 

In hulle verhouding met God gaan dit nie oor uiterlik vertoon en vorm godsdiens nie. Die waarheid is 

dat dit gaan oor ’n egte  verhouding met God wat tot uiting kom in alle optrede. Dit gaan oor goed 

doen. Israel kry die detail daarvan: ’n Mens moet reg laat geskied. ’n Mens moet liefde en trou 

bewys. ’n Mens moet bedagsaam leef voor God. Dit is wat God vra. Dit is hoe ’n mens getrou bly aan 

God. Dit is hoe ’n mens God se getrouheid beantwoord. 

Ek het sover gesê dit is wat Israel moet doen. Eintlik is dit nie heeltemal reg nie. Dit gaan hier veel 

meer oor wat Israel moet wees in plaas van om te doen. Hulle  moes nie net geregtigheid doen nie -  

maar geregtigheid wees. Hulle moes nie net liefde en trou doen nie, maar liefde en trou wees. Hulle 

moes nie net bedagsaam leef voor God nie. Jy moet bedagsaam wees voor God. 

Nogal ’n verskil tussen doen en wees. Doen skep die idee van ’n mens kan dit doen wanneer hy/sy 

wil. Wanneer dit ’n mens pas. Wees beteken ’n mens is dit. ’n Mens kan nie anders as om dit te doen 

nie. Dit is ’n mens se natuurlike, normale doen en late. 

As ons eerlik moet wees, sou God ons ook maar vanoggend en elke ander dag kan aankla. Ons sou 

ook maar in die beskuldigdebank kon staan en op dieselfde klag van ontrouheid kon tereg staan. Ons 

sou ook beskuldig kon word van ontrouheid en vorm of onegte godsdiens. En dalk wil ons ook maar 

met verwaandheid en verontwaardiging reageer. Daarom moet ons ook die waarheid weer hoor; 

weer georiënteer word: Leef geregtigheid, laat liefde en trou geskied, wees bedagsaam voor God.  

Ons leef eintlik maar in ’n lewe met ’n doen-kultuur. Dit is die kenmerk van die moderne lewe. 

Vanoggend word ons uitgenooi na ’n wees-kultuur. Ons verbondenheid met God nooi ons om te 

wees. Ons moet geregtigheid, liefde en trou, bedagsaamheid wees. 

Ek wil ietsie meer sê oor die “voor God.” Die hervorming – onthou ons vier in 2017 die 500 jaar 

herdenking van die hervorming - het ’n Latynse uitdrukking na vore gebring. Dit is die woorde: 

Coram Deo. Dit beteken om te leef voor God se aangesig. Dit is juis waaroor die wees-kultuur gaan.  

Wees of leef voor God. Elke dag en in elke situasie. Leef voor die getroue God wat sorg. 

Ons leef voor God moet nie soos die van Israel wees wat arrogant en verontwaardig is en God 

weerloos en verwond laat nie. Ons leef voor God moet as getroue God uitwys en ons weerloosheid 

en verwondheid erken. 

Juis in hierdie tyd van epifanie is dit waaroor dit gaan. God se getrouheid deur juis sy Seun na die 

wêreld te stuur wat ons uitnooi om self getrou te wees – regverdig, vol liefde en trou, en bedagsaam 

te wees.  

As ons eerlik moet wees, sou God ons ook maar vanoggend en elke ander dag kan aankla. Ons sou 

ook maar in die beskuldigdebank kon staan en op dieselfde klag van ontrouheid kon tereg staan. En 

dalk wil ons ook maar met verwaandheid en verontwaardiging reageer. Daarom moet ons ook die 

waarheid weer hoor. Weer georiënteer word: Leef geregtigheid, laat liefde en trou geskied, wees 

bedagsaam voor God.  



Slot 

Ek wil vra dat ons elkeen as kinders van 

God ook denkbeeldig – of as jy wil: 

letterlik – ons hand op die Bybel, oop by 

Miga 6 sal plaas met die voorneme, selfs 

die belofte en eed: Ek wil reg laat geskied, 

ek wil liefde en trou bewys, ek wil 

bedagsaam lewe voor my God. 

 

 


