26 Juni
Tweede Vertoog
Micha 3:1-4

LEIDERS BERISPT. Voorts zeide ik:

“Hoort nu, gij hoofden Jakobs,
en gij oversten van het huis Israëls!
Betaamt het ulieden niet het recht te weten?
Zij haten het goede, en hebben het kwade lief;
zij roven hun huid van hen af,
en hun vlees van hun beenderen.
Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten,
en hun huid afstropen,
en hun beenderen verbreken;
en vaneen leggen, gelijk als in een pot,
en als vlees in het midden eens ketels.”
Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE,
doch Hij zal hen niet verhoren;
maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen,
gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben.
Micha 3:5-7

VALSE PROFETEN BERISPT.

“Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten,
die Mijn volk verleiden;
die met hun tanden bijten,
en roepen vrede uit;
maar die niets geeft in hun mond,
tegen dien zo heiligen zij een krijg.
Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht,
en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging;
en de zon zal over deze profeten ondergaan;
en de dag zal over hen zwart worden.
En de zieners zullen beschaamd,
en de waarzeggers schaamrood worden;
en zij zullen al te zamen de bovenste lip bewimpelen;
want er zal geen antwoord Gods zijn.”
Micha 3:8

MICHA HEEFT GODS GEEST.

Maar waarlijk, ik ben vol krachts
van den Geest des HEEREN;
en vol van gericht en dapperheid,
om Jakob te verkondigen zijn overtreding,
en Israël zijn zonde.
Micha 3:9-12

ZONDEN VAN HEERSERS.

Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs,
en gij oversten van het huis Israëls!
die van het gericht een gruwel hebt,
en al wat recht is verkeert;
Bouwende Sion met bloed,
en Jeruzalem met onrecht.

☼

Haar hoofden rechten om geschenken,
en haar priesters leren om loon,
en haar profeten waarzeggen om geld;
nog steunen zij op den HEERE, zeggende:
“Is de HEERE niet in het midden van ons?
Ons zal geen kwaad overkomen.”
Daarom, om uwentwil,
zal Sion als een akker geploegd worden,
en Jeruzalem zal tot steenhopen worden,
en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds.
Micha 4:1-5

KOMST VAN DE MESSIAS. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden,

dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn
op den top der bergen;
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen,
en de volken zullen tot hem toevloeien.
En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen:
“Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN,
en ten huize van den God Jakobs,
opdat Hij ons lere van Zijn wegen,
en wij in Zijn paden wandelen”;
want uit Sion zal de wet uitgaan,
en des HEEREN woord uit Jeruzalem.
En Hij zal onder grote volken richten,
en machtige heidenen straffen, tot verre toe;
en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden,
en hun spiesen tot sikkelen;
het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen,
en zij zullen den krijg niet meer leren.
Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok,
en onder zijn vijgeboom,
en er zal niemand zijn, die ze verschrikke;
want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken.
Want alle volken zullen wandelen,
elk in den naam zijns gods;
maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN,
onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.
Micha 4:6-13

HERSTEL VAN RESTANT. “Te dien dage”, spreekt de HEERE,

“zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen,
en haar, die verdreven was, vergaderen,
en die Ik geplaagd had.
En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel,
en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk;
en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions,
van nu aan tot in eeuwigheid.
En gij Schaapstoren,
gij Ofel der dochter Sions!
Tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij,
het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.”
Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken?
Is er geen Koning onder u?

Is uw Raadgever vergaan,
dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen?
Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions!
als een barende vrouw;
want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan,
en op het veld wonen,
en tot in Babel komen,
maar aldaar zult gij gered worden;
aldaar zal u de HEERE verlossen
uit de hand uwer vijanden.
Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld,
die daar zeggen: “Laat ze ontheiligd worden,
en laat ons oog schouwen aan Sion.”
Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet,
en verstaan Zijn raadslag niet;
dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.
“Maak u op en dors, o dochter Sions!
Want Ik zal uw hoorn ijzer maken,
en uw klauwen koper maken,
en gij zult vele volken verpletteren;
en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen,
en hun vermogen den Heere der ganse aarde.”
Micha
4:14-5:4a

GEBOORTEPLAATS VAN DE MESSIAS.

Nu, rot u met benden, gij dochter der bende,
hij zal een belegering tegen ons stellen;
zij zullen den rechter Israëls
met de roede op het kinnebakken slaan.
“En gij, Bethlehem Efratha!
Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?
Uit u zal Mij voortkomen,
Die een Heerser zal zijn in Israël,
en Wiens uitgangen zijn van ouds,
van de dagen der eeuwigheid.”
Daarom zal Hij henlieden overgeven,
tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe;
dan zullen de overigen Zijner broederen
zich bekeren met de kinderen Israëls.
En Hij zal staan, en zal weiden
in de kracht des HEEREN,
in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods,
en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn
tot aan de einden der aarde.
En Deze zal Vrede zijn...
Micha 5:4b-8

OORDEEL OVER ASSYRIE.

...wanneer Assur in ons land zal komen,
en wanneer hij in onze paleizen zal treden,
zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders,
en acht vorsten uit de mensen.

Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard,
en het land van Nimrod in deszelfs ingangen.
Alzo zal Hij ons redden van Assur,
wanneer dezelve in ons land zal komen,
en wanneer hij in onze landpale zal treden.
En Jakobs overblijfsel zal zijn
in het midden van vele volken,
als een dauw van den HEERE,
als droppelen op het kruid,
dat naar geen man wacht,
noch mensenkinderen verbeidt.
Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen,
in het midden van vele volken,
als een leeuw onder de beesten des wouds,
als een jonge leeuw onder de schaapskudden;
dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij,
dat niemand redde.
Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders,
en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.
Micha 5:9-14

HEIDENDOM ZAL VERNIETIGD WORDEN. “En het zal te dien dage geschieden”, spreekt de

HEERE,
“dat Ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien,
en Ik zal uw wagenen verdoen.
En Ik zal de steden uws lands uitroeien,
en Ik zal al uw vestingen afbreken.
En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien,
en gij zult geen guichelaars hebben.
En Ik zal uw gesneden beelden
en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien,
dat gij u niet meer zult nederbuigen
voor het werk uwer handen.
Voorts zal Ik uw bossen uit het midden van u uitroeien,
en Ik zal uw steden verdelgen.
En Ik zal in toorn en in grimmigheid wrake doen
aan de heidenen, die niet horen.”
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