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Het is bizar, het is wrang dat uitgerekend Russen het geschonken hebben: Het beeld dat voor het 
gebouw van de Verenigde Naties in New York staat.  

 
Het staat op de voorkant van het boekje met de paasdiensten. 
Je ziet een smid hard aan het werk om een zwaard te veranderen in een ploegmes. 
Onder het beeld staan woorden van een visioen van de profeet Micha:  
 
Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen 
Geen volk zal het zwaard trekken tegen een ander volk 
Geen mens zal meer weten wat oorlog is 
 
De tekst van het visioen gaat nog verder: 
 
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom 
Door niemand opgeschrikt 
 
De dagelijkse werkelijkheid spreekt alle woorden van het visioen tegen. 
De wijnrank is het symbool van het goede leven.  
En van geluk. 
De vijgenboom met zijn grote bladeren staat voor beschutting. 
Je hoeft niet bang te zijn, je leeft in vrede. 
Tegenover die prachtige bijna idyllische symbolen van het goede leven staan vandaag de schuilkelders, 
de sirenes, de kapot geschoten gebouwen, de wanhoop van de mensen van Mariopol en al die andere 
steden.  
Tegenover de heilige geest die door het visioen klinkt staat de waanzin van de antichrist Poetin en zijn 
mensen, staat het zwijgen van de patriarch van Moskou, die Jezus verloochent door zijn mond te 
houden. 
 
De Bijbelse profeet Micha lijkt naïef te zijn met zijn mooie woorden. 
En wereldvreemd. 
De werkelijkheid van vandaag staat haaks op wat hij zegt. 



Maar vreemd genoeg, niet alleen de werkelijkheid van vandaag. 
Ook in zijn eigen tijd ziet Micha niets of bijna niets terechtkomen van al het moois dat zijn visioen 
vertelt. Vlak voordat hij zijn utopische vergezichten uitspreekt hoor je hem hele andere dingen zeggen. 
Een paar zinnen uit een groter geheel.  
 
Leiders van ons volk zijn haters van het goede 
Ze houden van het kwaad 
Ze gruwen van rechtvaardigheid 
Ze praten wat recht is krom 
Ze bouwen de stad op met bloedvergieten 
en Jeruzalem met misdadigheid 
Priesters en profeten orakelen voor geld 
Het wordt donker 
Jeruzalem zal een puinhoop worden 
 
Dat is de werkelijkheid die Micha om zich heen ziet. 
En die hij beschrijft zonder een blad voor de mond te nemen. 
Als je hoort wat hij zegt lijkt het ook alsof hij het over vandaag heeft. 
Dan opeens, na alle donkere en dreigende taal, lijkt Micha als een blad aan de boom om te slaan. Geen 
oorlog meer, geen wapens, geen dreiging, geen angst, ieder zal het goed hebben en ieder mag geloven 
op zijn of haar manier. 
 
Wat is dit bij Micha?  
Wil hij met zijn woorden wegzweven, wegvluchten uit de harde werkelijkheid in een droomwereld? 
Is het geen illusie wat hij zegt.  
Houdt hij zichzelf, zijn toehoorders en ons niet voor de gek? 
 
Nico ter Linden heeft indertijd gezegd: er is verschil tussen een illusie en een droom. 
Een illusie is als vuurwerk: het lijkt in de lucht heel wat, maar terug op aarde is het uitgedoofd. Een 
illusie stelt altijd teleur. Een illusie maakt je passief. 
Een echte droom, een visioen heeft trekkracht.  
Die wil je in beweging brengen. 
 
Micha weet hoe de werkelijkheid is. Hoe donker het leven kan zijn door alle onheilige geesten. Micha 
steekt echt zijn kop niet in het zand. 
Tegelijkertijd houdt hij vast aan een andere werkelijkheid. 
De Werkelijkheid, die zegt: zo is het bedoeld. 
Vergeet het niet. 
Laat je meenemen door de woorden van zijn visioen. 
Zet stappen, kleine stappen in de richting van vrede. 
Breng de vrede. 
 
Micha’s woorden zijn paaswoorden. 
Pasen betekent: al zie je het niet meteen, al spreekt alles het tegen, al ben je angstig en word je 
moedeloos bij wat er gebeurt, de smid blijft aan het werk, vastberaden, om met rake klappen en met 
vuur het wapentuig om te smeden. 
 



 
 
Zijn visioen leert je te vertrouwen op wat soms niet te geloven is. 
De vrede wint de strijd. 
We zijn kerk van de opstanding. 
Getuig er van 
Doe er wat mee. 
Vertrouw er op: 
Het wordt Pasen! 
 
Breng de vrede in de hoofden 
In de harten van de mensen 
Die de grenzen niet meer kennen 
En het land met voeten treden 
 
Waar de redeloze geest 
Waar de macht van kwade krachten 
Mensen over grenzen jaagt 
En de aarde naar de hemel klaagt 
 
Breng de vrede, breng de vrede… 
 
Amen  


