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Inleiding
Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar uw allereerste reactie op het bijbelboek Obadja. Op het eerste gezicht is het
wel min of meer duidelijk waar deze profetie over gaat. Blijkbaar is het een strafaanzegging aan Edom, de
nakomelingen van Jakobs broer Esau, om wat zij Israël hebben aangedaan. Als je dat leest, kom je toch meteen
voor de vraag te staan waarom wij dit vandaag nog moeten lezen. Is hier een profeet met oogkleppen op aan
het woord? Iemand die alleen maar aandacht heeft voor zijn eigen volk? Een grote nationalist? Kent Obadja
zijn Bijbel dan niet? Waarom heeft hij Spreuken 24:17 niet gelezen: 'Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als
hij struikelt, jubele uw hart niet.' Of Leviticus 19:18: 'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'

Maar bij Obadja horen we woorden van harde wraakzucht, lijkt het wel. Lees vers 5-9 maar eens door. Edom
geplunderd. Vrienden die hem in de val laten lopen. Alle man uit het gebergte van Esau door moord uitgeroeid. En vers 18:
van het huis van Esau zal niemand ontkomen. Alle volken zullen worden alsof ze nooit bestaan hadden: van de aardbodem
verdwenen (vs. 16). Zo roept een klein bijbelboek grote vragen op.

Schrijver
Van de profeet Obadja weten we niet meer dan zijn naam. Verder vertelt hij niets over zichzelf. Zijn profetie introduceert
hij (of degene die de profetie op schrift gesteld heeft) als een 'gezicht', een visioen. Ook daar kunnen we niet te grote
conclusies aan verbinden. Het woord gezicht of visioen kreeg later ook de meer algemene betekenis van 'een profetische
openbaring van de HERE.' In 1 Samuël 3:1 komen we dat al zo tegen: 'gezichten' staan daar parallel aan 'het woord van de
HERE'.

Tijd
Ook over de tijd waarin deze profetie is gesproken, geeft het bijbelboek geen directe aanwijzingen. Het gaat over een
conflict waarin Edom een rol heeft gespeeld. De Bijbel laat ons zien dat Israël en Edom broedervolken waren.
(Deuteronomium 23:7: 'De Edomiet zult gij niet verafschuwen, want hij is uw broeder.') Deze relatie betekende niet dat er
ook een vriendschappelijke verhouding tussen de beide broedervolken was. Al in Numeri 20:14-21 wordt verteld, hoe
Edom aan Israël op weg naar Kanaän de doortocht weigert. Uit het Oude Testament weten we van een aantal conflicten
waarin ook Edom een rol heeft gespeeld.
In de tijd van David werd Edom aan Israël onderworpen en geannexeerd (2 Sam. 8:12).
In de tijd van Joram, koning van Juda (midden 9e eeuw v.Chr.) onttrok het zich weer aan de macht van de koningen van
Juda (2 Kon. 8:20-22).
In de volgende eeuw viel Amasja van Juda Edom aan, versloeg het leger; hij veroverde de stad Sela en gaf hem de naam
Jokteël (2 Kon. 14:7). 2 Kronieken 25:11-12 vertelt hoe wreed dat ging: 10.000 gevangenen werden van de rots gegooid.
In de crisistijd van de Syro-Efraïmitische oorlog wilde een coalitie van Noord-Israël samen met de Syriërs uit Damascus
rond 735 v.Chr. koning Achaz van Juda dwingen om mee te vechten tegen Assyrië. Een aanval vanuit het noorden.
Tegelijk vielen in die tijd de Filistijnen aan (een aanval vanuit het westen) en deed Edom een aanval vanuit het zuiden (2
Kron. 28:16-21).
De zwaarste crisis voor Juda kwam in het begin van de zesde eeuw voor Christus. Jeruzalem en de tempel werden
ingenomen en verwoest door Nebukadnessar (586). Opvallend is, dat in 2 Koningen 24:1-2 juist Edom niet genoemd
wordt bij de volken die Nebukadnessar van Babel hielpen om Juda te veroveren. Toch wordt het verraad van Edom in
andere boeken genoemd (Jer. 49:7-22; Ezech. 25:12-14; Ezech. 35; Klaagl. 4:21; Ps. 137:7).
Het boek Obadja zou dus in principe passen bij een van de crises in Juda, waarbij Edom een rol heeft gespeeld. Omdat
Obadja vers 11-14 over de verovering en verwoesting van Jeruzalem gaat, is het zeer waarschijnlijk dat de profetie van
Obadja in deze tijd geklonken heeft, dus na de val van Jeruzalem en de tempel in 586.

Inhoud



Introductie (vers 1)
Obadja komt met een bericht van God, spreekt niet uit eigen naam of recht, maar introduceert zich als een boodschapper
van Hem die de volken regeert. Hij komt met een boodschap over Edom. Dat volk heeft aanleiding daartoe gegeven
vanwege zijn rol bij de gebeurtenissen rond de verovering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 587-586.
Midden tussen de puinhopen van Jeruzalem of in de vluchtelingenkampen van Israël is goed nieuws van God op zichzelf al
een verademing. Laten we niet vergeten dat de inwoners van Juda en Jeruzalem van de profeten (bijvoorbeeld Jeremia)
heel duidelijk te horen gekregen hadden, dat de (toen nog komende) verwoesting van stad en land een verdiende straf uit
Gods hand was. Bij het verdriet over het grote verlies kwam voor hen ook nog eens het schuldbesef: wij hebben het ernaar
gemaakt....
Obadja verwijst naar komende of actuele politieke gebeurtenissen: ze hoorden van boodschappers onder de volken, van
een samenzwering of een campagne tegen Edom. De profeet van Jahwe maakt duidelijk dat het geen toeval is dat deze
bewegingen op het politieke vlak zijn te zien. In de komende gebeurtenissen kun je de voetstappen van de HERE horen.
Het is voor de luisteraars van toen een duidelijke aanwijzing dat de profetie al bezig is vervuld te worden.

De vernietiging van Edom (vers 2-9)

A. Ondergang (2-4)
Voor de vorm is deze profetie een rechtstreeks woord tegen Edom, ook al is het bedoeld voor de oren van de Israëlieten.
In vs. 3 gaat het over de 'rots' van Edom. In het Hebreeuws is dit Sela` = rots, maar tegelijk is het ook de naam van de
hoofdstad van Edom (vgl. 2 Kon. 14:7). Sela was een stad boven op de rots, alleen vanuit het zuidoosten te benaderen.
Ongenaakbaar, en dus ook trots: wie zal ons wat maken? Maar de trotse rots heeft niet met Gód gerekend.

B. De compleetheid van de ondergang (5-6)
Dieven en druivenplukkers laten maar weinig over. Zo wordt Edom beroofd en leeggeplukt. Of misschien wil Obadja
zeggen: zelfs dieven laten nog wat over. Ook druivenplukkers laten slechte druiven hangen of zien nog wat over het hoofd.
Maar bij Edom blijft er nauwelijks wat over. Dieven en rovers hebben meestal weinig respect voor de rechten van de
eigenaar. Zo zal het Edom vergaan. Alsof er druivenplukkers of rovers hun werk hebben gedaan, zo zullen begerige handen
de rijkdom van Esau wegnemen.

C. Het verraad van Edoms bondgenoten (7)
De inwoners van Edom worden teruggezonden naar de grenzen, of naar hun gebied. Dit kan verschillende betekenissen
hebben:
1. Gaat het om boden van Edom die om hulp vragen tegen vijanden, en die naar huis worden gestuurd zonder resultaat op

hun diplomatieke missie?
2. Of gaat het om vluchtelingen uit Edom die teruggestuurd worden naar hun gebied, weer recht in de armen van de vijand

die hen verdreven heeft uit hun land?
3. Of zijn het vroegere bondgenoten die de vijanden van Edom helpen om Edom uit zijn vaderland te verdrijven?
In ieder geval is het een schokkende boodschap: een verbond werd gezien als heilig: het mag niet verbroken worden. Toch
zullen juist de bondgenoten Edom in de steek laten. Juist de vrienden, je gasten (in het oude oosten: mensen die samen met
jou eten!) laten je vallen. Edom krijgt een mes in de rug. Ze worden bedrogen terwijl ze erbij zitten, maar ze hebben het
niet door. 'Er is geen inzicht bij hen' (vs. 7). Het ergste verraad dat bestaat, is dat van vrienden en bondgenoten. Daar
verwacht je het niet van. Vergelijk Psalm 41:9-10. Als bondgenoten of vrienden je verraden, misbruik maken van
vriendschap of gastvrijheid, dan kun je de situatie niet meer overzien. Zo zal Edom het niet doorhebben; volledig verrast
zullen ze zijn, ze zullen geen inzicht in hun eigen politieke situatie hebben. Dat is heel bijzonder voor Edom, dat juist zij de
situatie niet doorhebben. Edom had immers altijd veel inzicht in het politieke spel.

D. Edoms verlies van wijsheid en strijders (8-9)
Edom stond in het oude oosten namelijk bekend om zijn ervaring en inzicht. Edom was beroemd om z'n wijsheid: Elifaz
beroemde zich op zijn afkomst uit Teman (Job 2:11, vergelijk ook Jeremia 49:7). Door handelscentrum te zijn, hoorde
Edom nieuws van beweging overal in de wereld om hen heen. Daardoor konden ze politiek handig manoeuvreren. Overal
kregen ze informatie vandaan. Teman was een belangrijke stad in Edom, en wordt hier genoemd als representant van het
hele land. Zoals wij het over Washington of Den Haag kunnen hebben. Obadja kondigt aan dat het moreel van Edoms
leger zal verdwijnen.



De reden voor de straf: beschuldiging, Edoms overtredingen (vers 10-14)

A. Edom gedroeg zich niet als broeder (10-11)
Voor deze strafaankondiging over Edom bestond een duidelijke reden. Edom had zich niet als broedervolk gedragen.
Israël moest Edom als broedervolk beschouwen (Deut. 23:7). Maar Edom had niet broederlijk gehandeld. Niet voor niets
wordt Israël hier 'Jakob' genoemd.
Hoezeer er ook altijd rivaliteit tussen de broers is geweest, er is geen reden om Jakob, die al in de ellende zit, nog dieper in
het stof te trappen. Edom probeerde voordeel te halen uit de val van Juda. Je mocht verwachten dat in de nood alle
familievetes vergeten zijn. Maar Edom liet Juda rustig doodbloeden. En ze bleven niet alleen afzijdig staan, maar kozen ook
partij voor wat het meeste opleverde. Ze plunderden mee. Of als soldaten in het Babylonische leger, of als mensen die
namen wat de Babyloniërs overlieten. Geen wonder dat de straf die zíj aangekondigd kregen, eenzelfde is, vs. 15: Wat zij
hun broedervolk aandeden, zullen ze zelf moeten ondergaan. De straf over Edom is dus geen willekeurig vonnis.

B. Edoms spot (12)
De profeet tekent levendig het leedvermaak van de Edomieten bij de verovering van Jeruzalem. De 'dag' van Jeruzalem
gaat over de tijd van de verovering en verwoesting (vgl. Ps. 137:7). Opnieuw wordt het woord 'broeder' (vgl. vs. 10)
herhaald. Het benadrukt het contrast.

C. Edom overschrijdt de drempel (13)
De profeet ziet nog voor zich hoe de Edomieten de stad binnendrongen, geen medelijden toonden en de bezittingen van de
vluchtelingen plunderden.

D. Collaboratie en komende straf (14-15)
Edom ging nog een stap verder dan beroving van vluchtelingen. Als Jeruzalem langzamerhand verlaten raakt en stromen
vluchtelingen zich naar het oosten haasten - ook koning Sedekia (Jer. 39:4) en daarnaast ongetwijfeld ook veel aanzienlijke
mensen die zichzelf proberen te redden -, staan zij op de kruispunten van de wegen waar vluchtelingenstromen bij elkaar
komen en werpen barrières op om de overlevenden over te leveren in de handen van de Babyloniërs.
Hier vind je het toppunt van slechtheid: vluchtelingen in handen van de vijand spelen. Obadja kondigt aan dat ze hiermee
ook hun eigen vonnis getekend hebben. Gód zal ervoor zorgen dat hun daden als een boemerang op hun eigen hoofd
terechtkomen. Er is namelijk niet alleen een 'dag van Jeruzalem', maar er komt ook nog eens een 'dag van de HERE'!

Edom op de dag van de HERE (vers 16-21)
De profeten van het Oude Testament kondigen een dag van de HERE aan: de dag waarop Hij recht zal spreken tussen de
volken. In dat perspectief wordt het onrecht dat Israël door Edom is aangedaan, nu door Obadja geplaatst. Gods vijanden
krijgen het duidelijk voor ogen: kijk maar goed naar wat je gedaan hebt. Dát zal met jezelf gebeuren.

A. De dag van de HERE
Het Oude Testament kijkt vooruit naar de dag waarop de HERE tussenbeide zal komen en orde op zaken zal stellen. Hij
komt om recht te brengen. Alle volken die tegen Gods volk tekeer zijn gegaan, zullen dan hun straf ontvangen.
Het beeld van de beker van Gods toorn, die de volken moeten drinken, komt vaker voor in de Bijbel: Psalm 75:9; Jesaja
51:17-23; Jeremia 25:15; Openbaring 14:10; 16:19. Het is het beeld van een beker wijn, die de drinker aan het wankelen
brengt en machteloos maakt.
De onderdrukkers zullen gedwongen worden om die beker van Gods toorn te drinken. Waren er van Jeruzalem nog
overlevenden, bij hén zal het zijn alsof ze nooit bestaan hadden: niemand blijft er over.

B. Schuilplaats (17-21)
Midden in het geweld van die dag van de HERE zal er ook een plaats zijn waar je kunt schuilen voor de storm. Het nieuwe
Israël zal op de Sionsberg een veilige woonplaats vinden.
Ze mogen hun land weer in bezit nemen. Dit is een troostvolle profetie tussen de puinhopen van Sion. De echte
overwinnaar is dan ook niet Israël zelf, maar de HERE. Het volk mag het venster zijn waardoor de macht en de
aanwezigheid van God zichtbaar worden. De profetie van Obadja is dus meer dan een nationalistische roep om wraak.
Daardoor komt immers alleen maar nieuw bloedvergieten. Het gaat hem om de macht van God. Dat Gods soevereiniteit
duidelijk wordt. God en zijn volk zijn verbonden door een verbond. Daarom wordt Gods heerschappij op aarde ook



zichtbaar in zijn volk. Obadja is een profetie van het gebed: 'van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid'. En de
komst van Gods kracht mag Obadja dan ook heel concreet voor die situatie aankondigen.
Bij oppervlakkige lezing lijkt vers 18 alleen maar te gaan over de inbezitneming van Edom door Juda, waarbij Juda de
gelegenheid krijgt om wraak te nemen. Toch is hier veel meer aan de hand. De profeet vat het heel kort samen, maar hij
gebruikt kernwoorden uit de oudtestamentische profetie: vuur, stoppels. Dat is in de Bijbel altijd een combinatie van
woorden die gaan over Góds oordeel. Al in het oude lied van Mozes: 'In uw grote majesteit vernietigdet Gij wie tegen U
opstonden; Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels' (Ex. 15:7). God zal een verterend vuur zijn voor de
vijanden van Israël. Die vijanden zullen als kaf worden, het onbruikbare afvalproduct van het graandorsen, dat wegwaait of
verbrand wordt (Jes. 29::5-6). Ook Johannes de Doper kondigt de Messias aan als degene die Gods oordeel zal brengen:
Hij zal het graan verzamelen, maar het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur (Mat. 3:12; Luc. 3:17).
Ook Jezus zelf geeft aan dat Hij gekomen is om het vuur van Gods toorn over de aarde te laten gaan, zodat alle zonde
weggebrand wordt (Luc. 12:49). Het grote nieuws is echter, dat het vuur van Gods toorn niet zonder meer komt - ook al
hadden mensen dat wel verdiend - maar dat Hij zelf door dat vuur van Gods toorn heen zal gaan om Gods uitverkorenen te
rechtvaardigen (Luc. 12:50). Alleen door Hem is er ontsnapping aan Gods oordeel.
Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament vinden we dus het oordeel van God beschreven als een vuur dat
alle vuil zal wegbranden.
Belangrijk om voor ogen te houden, is, dat wanneer stoppels in brand worden gestoken, dat niet een onbeheersbare
natuurramp betekent, zoals bijvoorbeeld een bosbrand, maar een opzettelijke schoonmaakactie: het is vuilverbranding,
opruiming van wat onbruikbaar is. (Zo werd de akker schoongemaakt voor het ploegen en zaaien: de stoppels werden
verbrand, zoals vandaag soms rietvelden nog worden schoongebrand na het snijden van het riet.)
Het gaat dus bij vuur en stoppels om Góds oordeel. Niet om mensen die op eigen houtje aan een vergeldingsactie
beginnen. Vergelijk Ezechiël 25:14: 'En mijn wraak op Edom zal Ik leggen in de hand van mijn volk Israël: dat zal Edom
behandelen naar de eis van mijn toorn en van mijn grimmigheid; zij zullen mijn wraak leren kennen, luidt het woord van de
Here HERE.' De HERE wil zijn volk dus als middel voor de voltrekking van zijn toorn gebruiken.
Let op dat hier (vs. 18) ook een verwijzing staat naar Jozef. Jozef is het noordelijke rijk dat al veel eerder (in 722) in
ballingschap was gevoerd. God zal zorgen dat zijn volk weer compleet wordt.

In vers 19-20 wordt beschreven hoe Israël zijn land terugkrijgt. Het is een herbevestiging van Gods belofte aan Mozes.
Voor moderne lezers lijkt het misschien een saaie opsomming. Maar voor een volk dat op elkaar gedrongen zit, voor een
groepje vluchtelingen en verdrevenen, in het nauw gebracht door andere volken die hun gebied hebben ingenomen, moet
het als muziek in de oren geklonken hebben dat ze het land dat ooit van hen was, weer terug zullen krijgen. Opvallend is
dat het 'Zuiderland' (aan het begin van vs. 19 en eind van vs. 20) centraal staat bij de herovering. Juist dat is het gebied dat
door Edom in bezit genomen is.
De weergekeerde ballingen van Juda zullen zich uitbreiden naar het zuiden en naar het westen, de Laagvlakte, het land van
de Filistijnen. Maar ook de ballingen van het noordelijke rijk zullen terugkomen. Zij zullen niet alleen hun eigen thuisland,
Efraïm, herkrijgen, maar ook zich naar het oosten (Gilead) en noorden (tot aan Sarepta, vlak bij Sidon) uitbreiden. Heel
speciaal is de melding van de ballingen die zich in Sefarad bevinden. Eigenlijk weet niemand tegenwoordig welke plaats
deze naam aanduidt. Er is geopperd dat het gaat over Sardis in Klein-Azië. In ieder geval wil de tekst blijkbaar zeggen dat
de ballingen, hoe ver ze ook weggegaan zijn, nooit te ver weg zijn voor God om teruggehaald te worden naar hun land.
God geeft dus niet alleen geestelijke beloften. Laten we niet vergeten dat dit voor de tijd van het Nieuwe Testament nog
steeds geldt: God heeft ons een geheel nieuwe aarde in het vooruitzicht gesteld. Het terugverlangen van mensen naar het
paradijs mag zich gesteund weten door Gods beloften over een nieuwe wereld (2 Pet. 3:13).

Tenslotte wordt aangekondigd dat er verlossers op de berg Sion zullen zijn om gericht te oefenen over het gebergte van
Esau.
Centraal staat in deze kleine profetie dat het koningschap van de HERE is. Obadja stelt dat centraal in zijn profetie. Hij
begint met de naam van de HERE en eindigt daar ook mee.
Zo worden de rollen uiteindelijk compleet omgedraaid.
Niet de volken zullen het winnen, maar de HERE en met Hem zijn volk. Want Hij is Koning!


