
 

 VRIJHEID ZONDER GEZAG WERD TOT VLOEK 
 

Schapen zonder hun herder. 
 

 
 

IEDER DEED WAT GOED WAS IN ZIJN OGEN! Ri.17 
 

6 In die dagen was er geen koning in Israël; ieder 
deed wat goed was in zijn ogen. 

 
1. Wat is de aanleiding dat Micha het door hem gestolen geld teruggeeft 

aan zijn moeder? 
 
Hij hoorde de vloek welke was uitgesproken. Hij gaf daar geloof aan. Het geweten werd 
geprikkeld. Welke vloek? Bv: Val dood of dergelijke wij weten het niet. Als je kwaad bent 
op iemand gaat men vervloeken, mag dat? Vele vloeken worden uitgesproken uit woede, 
maar ook soms doelbewust om mensen of een volk kwaad te berokkenen.  

 
2. Geldgierigheid is gevaarlijk. Waarom? Wat zegt God ervan? 

 
10  Dwaalt niet! Hoereerders,  afgodendienaars, overspelers, schandjongens,  
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards , lasteraars of oplichters zullen het 
Koninkrijk Gods niet beerven.     
11  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt 
geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door 
de Geest van onze God.(1.Cor.6) 
 
Wat zijn geldgierigen? 
Geldgierige zijn mensen die uit zijn op groot winstbejag. Het is het omgekeerde van 
vrijgevigheid. Geldgierigen doen alles voor geld, ze leven slechts voor hun spaarboek, 
hun aandelen, hun vermogen! Het worden na een tijd fraudeurs of dieven.  
 

27 Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt 
zijn eigen huis; maar wie geschenken haat, zal 

leven.Sp.15 
 
 
 



 
  

3. Wat is nodig om de vloek in zegen te veranderen, in dit geval? 
 
Wij leren hier dat er vergeving nodig is. Zonder vergeving kan een de vloek blijven 
doorwerken. Een ongelovige blijft onder een algemene vloek leven. Om deze vloek op te 
heffen, kwam God op aarde, Jezus bracht het nodige offer als schuldaflossing voor ieder 
mens. Ieder mens die dit gelooft zal leven!  

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het 
leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 

gestorven,Joh.11 
 
 

4. WANNEER KAN EEN UITGESPROKEN VLOEK WERKEN? 
 
Een vloek heeft geen kracht, wanneer deze ongegrond is, of onterecht. 
2 Zoals een mus je voorbij fladdert en een zwaluw langs je heen schiet, zo zal een 
verwensing je nooit treffen, als je hem niet verdient. 
2 Gelijk een mus weg fladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij 
treft geen doel. 
 
Num.23 
8  Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen, die de HERE niet 
verwenst? 

 
4. Wat deed Micha met het geld dat hij terugkreeg? Was dit goed? 

Gevolg? 
 
Het was afgoderij. Afgodsbeelden maken.  

Lev.19:4 4 Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen 

gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 
 
 

5. Wat leren we over het feit dat Micha een godhuis had, een soort 
familietempel? 

 
Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Wildgroei! Wetteloosheid! 
De efod was het voornaamste onderdeel van het gewaad van de hogepriester. Het was 
vervaardigd van karmozijn, purper en getweernd byssus en met gouden strepen doorweven. De 
beschrijving in Ex.28:6vv en 39:2vv <#Ex 28.6 39.2> is niet duidelijk, zodat de voorstellingen van 
de efod verschillen.  
 
De opvatting van de rabbijnen uit de Middeleeuwen is dat de efod, net als het misgewaad van 
Katholieke priesters, uit twee delen of bladen bestond, waarvan een de rug en een borst en 
bovenlijf bedekte. Deze bladen waren op de schouders met elkaar verbonden door in goud gevatte 
onixstenen en van onderen voorzien van een gordel of band, waarmee de efod vast om het 
lichaam sloot 
 
Bij de efod behoorde het borstschild (Ex.28:13vv; 39:8vv <#Ex 28.13 39.8>), een vierkante zak van 
dezelfde stof. Op de buitenkant ervan waren twaalf edelgesteenten, in goud gevat en in vier rijen 
verdeeld, ingezet. Hierop waren de namen van de twaalf stammen gegraveerd Bij de efod 
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Terafim. 
Voor Hosea (3:4 <#Ho 3.4>) zijn efod en terafim de samenvatting van de valse waarzeggerij 
waaraan het goddeloze Israël zich overgaf; vóór de ballingschap waren waarzeggerij en 
terafimdienst de voornaamste kenmerken van het afkerige volk (Zach. 10:2 <#Zec 10.2>). 
Waarschijnlijk bleef dus de verering van terafim ook in Juda bestaan. Pas Josia maakte aan deze 
cultus een einde (2 Kon. 23:24 <#2Ki 23.24>). 
 
Daarom nam ook Rachel (zie artikel) buiten Jakobs medeweten de terafim van haar vader Laban 
mee (zie artikel Laban; vgl. Gen. 31:19, 30, 32 <#Ge 31.19,30,32>). Josefus vertelt (Ant. 18.9.5) 
dat het in Mesopotamië gebruikelijk was om huisgoden te hebben en die bij vertrek naar het 
buitenland mee te nemen.  
 
In Jakobs gezin werden de terafim niet vereerd (Gen. 35:2 vv <#Ge 35.2>). Toch bleef hun 
verering aanhouden. Zo had Micha in zijn heiligdom een terafim met een efod (Richt. 17:5 
 
 
( uit de oude doos van E.G. Oostduinkerke / Biblespace Vlaanderen 1984) 
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