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Hallo allemaal, 
 
Vandaag een verhaal van de profeet Micha. Een profeet is iemand die woorden van God 
hoort en deze aan de mensen doorgeeft. Het zijn vaak woorden die gaan over hoe je goed 
kunt leven, zoals God het bedoeld heeft. Micha vertelt dat het er om gaat om niet alleen aan 
jezelf te denken, maar dicht bij God te leven. Hij wil graag dat je eerlijk bent; rechtvaardig, 
dat wil zeggen dat je anderen en de aarde met respect behandelt en dat je trouw bent, aan 
God en aan de mensen om je heen.  
 

 
 
 

Goede God, 
In de wereld, ver weg en dichtbij, 
gebeuren oneerlijke dingen. 
Mensen liegen en bedriegen elkaar 
om er zelf beter van te worden. 
Wij denken ook vaak aan onszelf 
in plaats van aan de ander. 
Leer ons hoe we dicht bij U kunnen leven; 
zodat we goed mogen zijn 
voor de mensen om ons heen. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
 
 
                                                

               

 
 

 Het verhaal staat in Micha 6: 1-8 
 
De profeet Micha werkt voor God. Vandaag is hij op het plein voor de tempel. De mensen brengen er 
mooie cadeaus en offers voor God. Zie je die familie daar bij de trap? De vader trekt een 
mannetjesschaap achter zich aan, een ram. Het dier heeft grote sterke hoorns. Wat een mooi offer 
voor God!  
Een vrouw met dure kleren aan draagt een mooie kruik met olijfolie. Ze kijkt heel trots, want ze gaat 
de kruik aan God geven. Een andere man komt net de poort binnen. Er sjokt een sterke dikke koe 
achter hem aan. Dat wordt een prachtig cadeau. Micha kijkt er tevreden naar. Hier is God vast heel 
blij mee!  
Maar even later fronst hij zijn wenkbrauwen. Hij hoort Gods stem, maar God klinkt helemaal niet blij. 
Dit moet hij aan de mensen vertellen! Micha gaat op de trap van de tempel staan. Zo kan iedereen 
het horen: ‘Mensen, God is verdrietig, want jullie doen slechte dingen.’ Alle mensen op het 
tempelplein stoppen met lopen. Iedereen kijkt naar de profeet Micha. De man met de koe schudt 
verbaasd met zijn hoofd. ‘Ik snap niet waarom God niet tevreden is,’ zegt hij tegen Micha. Hij klopt 
met zijn hand op de rug van zijn koe: ‘Ik 
ga hem deze koe cadeau geven. Wil God 
soms nog meer koeien?’ De vader met 
het schaap haalt zijn schouders op: ‘Of 
wil hij soms duizend rammen, in plaats 
van één?’ De vrouw met de olijfolie moet 
er om lachen: ‘Ja, of wel tienduizend 
kruiken met olijfolie. Wanneer is God 
eindelijk tevreden?’ Micha schudt zijn 
hoofd. ‘Nee, jullie snappen er niks van. 
God wil jullie cadeaus niet, want jullie 
doen slechte dingen. Jullie pikken de 
huizen in van arme mensen en ook hun 
weilanden pakken jullie af.’ 
 
De vrouw met de kruik olijfolie zet de 
kruik op de grond. Ze zet haar handen in haar zij en ze kijkt Micha boos aan, maar Micha trekt zich er 
niks van aan. Hij praat gewoon door. 
‘Jullie laten arme mensen veel te veel geld betalen. Jullie worden niet rijk door hard te werken, maar 
jullie worden rijk door oneerlijk te doen! De man met de ram draait zich om en loopt langs Micha 
heen de tempel in. Hij wil niet naar Micha luisteren. Zijn familie loopt achter hem aan.  
Micha voelt dat hij steeds bozer wordt. Hij roept: ‘Dit is het cadeau dat God wél wil: ga goed leven. 
Stop met oneerlijk doen en doe wat je belooft. Zorg voor andere mensen en leef heel dicht bij God. 
Daar wordt God pas blij van.’  
 
Bijna alle mensen lopen nu langs Micha heen, zonder naar hem te luisteren. Alleen de man met de 
koe is heel stil geworden. Hij denkt aan zijn arme buurvrouw. Het klopt wat Micha zegt. Zijn 
buurvrouw heeft geld van hem geleend, en hij laat haar dat nu twee keer zoveel terugbetalen. 
Omdat zijn buurvrouw dat niet kan betalen, heeft hij ook nog haar weiland ingepikt. De man kijkt nog 



een keer naar zijn koe en dan draait hij zich om. Hij trekt de koe weer mee naar buiten, naar huis. Hij 
weet wat hij gaat doen. Hij gaat de koe aan zijn buurvrouw geven. Ze mag haar weiland ook terug 
hebben en ze hoeft hem geen geld meer te betalen. Micha ziet het en hij knikt tevreden: ‘Goed zijn 
voor andere mensen, daar wordt God pas écht blij van!’ 
 

 
  
 
 

 
De profeet Micha zegt dat je niet alleen aan jezelf moet denken, maar ook aan anderen om zo 
dichter bij God te leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Wat moet je doen? 
1. Teken op 1 van de vier puzzelstukken jezelf.  
2. Aan welke anderen mensen kun jij denken en iets voor doen? Teken hen in de andere 
puzzelstukken.  
3. Prik de puzzelstukken uit en maak de puzzel opnieuw 
 
 

 
 
 

God vraagt zijn volk om terug te denken aan wat Hij voor hen heeft gedaan, hoe goed Hij 
voor alle mensen is geweest. In deze opdracht denken de kinderen na over Gods goedheid in 
hun eigen leven en dat van anderen. 
Schrijf in de denkwolk wanneer God goed voor jou is geweest, of voor jullie gezin of familie. 
Misschien kunnen papa/mama, opa/oma ook een wolk vullen en lees aan elkaar voor wat er 
in ieders wolk staat. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Deze keer een liedje als zegen voor jou: De Zegen van God 

Refrein 2x: 
De zegen van God wens ik jou toe, 

weet dat Hij jou nooit verlaat. 

De zegen van God blijft bij jou, 

overal waar je gaat. 

 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 

 

(refrein) 

 

(2x) 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 

 

(refrein) 

 

 

 

Volgende week gaat het over Johannes de Doper die spreekt over de Messias, en de mensen 

en Jezus doopt met water.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-W21NUOaYE

