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HET GOEDE LEVEN 
Overweging bij de opening van CDA –EDE 
 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet dus wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je 
God’             
          Micha 6 : 8 (NBV) 
 
De profeet Micha hanteert het beeld van een rechtszitting met God als de 

aanklager. 

Het volk Israël heeft zijn HEER ingeruild  voor andere goden en machten.  

Een proces dat wij ook vandaag zien. 

Men zegt: dat bijbelse Godsbeeld is niet meer van deze tijd.  

De gestalte van Jezus, met dat kruis en die irrationele opstanding, strijdt te zeer 

met ons redelijk denken. 

Voelt het volk zich aangesproken door Micha? 

Ze vragen: wat moeten wij doen?  

Moeten wij een ongelooflijke afkoopsom aan God betalen?  

Vraagt Hij nu van ons extreme offers en prestaties? 

Je proeft bij Micha’s hoorders iets van schuldbesef.  

Leeft zoiets in ons volk ook? 

Ons volk als geheel is daar bepaald niet aan toe. 

Zondebesef wordt juist als verouderd beschouwd, een zwaktebod van de fiere 

mens, die niet buigt.  

Maar de christenen dan?  

Willen wij tegenstroom zijn tegen de meerderheid in? 

Misschien plaatsvervangend voor de natie? 

‘t Is wel onze roeping! 

Paulus schreef: we hebben te schijnen als lichten in een donkere wereld. 

Wat moeten wij doen?  

Het antwoord van Micha, namens God, is verrassend. 

Offers? Nee.  

God wijst een andere weg: wederkeer naar Hem.  

Die begint in het hart en komt tot uiting in de levenswandel. 

En… Israël, westerse mens, jullie kennen die weg toch? 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is’. 
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Gods Wet – de Thora – is er toch, Israël? 

En Gods Evangelie is er toch, christendemocraten? 

De HEER heeft het alles toch helder neergezet? 

‘Wat goed is’ - het staat in de wet, het klinkt in de psalmen en bij de profeten. 

Ja, wat is goed voor ons? 

Dat weet de reclame wel uit de doeken te doen! 

Die prijst ons van alles aan om het goede leven te bereiken.  

Maar wat is nu écht goed voor ons? 

Oude filosofen zeiden: er bestaat een ‘summum bonum’ , het hóógste goed.  

Goed zedelijk leven loopt in de pas met dat hoogste goed.  

Maar velen streven liever naar ‘summus bonus’: de hoogste bonus!  

Waardevolle materie van allerlei soort garandeert immers een optimum aan genot. 

Haaks daarop staat Gods Woord. Dat predikt ons: alleen God is goed. 

Het goede zoeken, dat is God zoeken  Het goede vinden, dat is God vinden.  

En Micha vult dat goede leven direct in. 

Hij noemt  daarvoor drie elementen: recht doen – trouw betrachten – nederig de 

weg gaan van je God. 

Recht doen. 

‘Recht’ is: je naaste recht doen.  

Opkomen voor zijn of haar recht. 

Respecteren van die ander, ook die vreemdeling die vaak zo heel anders is dan 

wij. 

Dat is wezenlijk voor het goede leven.  

Ruimte geven, dat doe je lokaal maar ook op wereldniveau.. 

Zo vele mensen leven aan de onderkant. 

Veel westerse rijkdom kon alleen ontstaan op kosten van hun uitbuiting. 

Een christendemocratische partij mag dit nimmer als gewoon beschouwen. 

Tot sociaal handelen zijn we geroepen zolang we in een wereld leven vol 

ontrechte en geknechte mensen. 

Het tweede element van het ‘goede leven’ dat Micha doorgeeft is: trouw 

betrachten. Het woord dat hier staat (chesed) betekent ‘verbondstrouw’.  

Trouw zijn. Niet weglopen. Niet bij God vandaan en niet bij de naaste vandaan. 

Het is een afspiegeling van Gods goedheid wanneer wij het goede zoeken voor 

mensen om ons heen.  
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Dan het derde element van het goede leven: nederig de weg gaan van je God. 

Letterlijk: ‘wandelen met God’. 

Dat is niet passief, maar actief openstaan voor de HEER en de naaste. 

 

Recht, verbondstrouw en met God gaan. 

Drie woorden voor Israël toen en nu. 

Drie woorden voor ons allen, persoonlijk en als partij. 

Recht doen. 

Dat kan weleens betekenen dat we wat moeten opschuiven. 

Om plaats vrij te maken voor bv. de vreemdeling in ons midden. 

Mensen die niet voor niets asiel zoeken in een veilige samenleving. 

Trouw betrachten. 

Trouw zijn en blijven aan het Evangelie, onze inspiratiebron, en aan mensen die 

God op onze levensweg plaatst. Soms fijne mensen, soms lastige mensen, maar 

Jezus zei zelfs: ‘Hebt uw vijanden lief’. 

Wandelen met je God. 

Dat geeft het belang aan van een biddend leven.   

Het is de basis voor al het andere. 

Dus zo moet het gaan in het ‘goede leven’. 

Maar… wie kan dat? 

Die Ene kon dat, naar wie we heten en die ons voorgaat: Jezus Christus. 

Wie wil leven met God treedt in zijn voetstappen. 

Niet alleen Jezus het goede voorbeeld dat wij nadoen. 

Hij is meer: ook de verlosser van ons leven. 

Hij ging voor ons.. 

Zo baande Hij ons de weg om weer tot God te komen. 

Het goede leven is een leven in zijn spoor en het gaat erom dat we dat spoor 

doortrekken, als mens en als partij.                                                         

 

 Arie Romein 

 


