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Obadja: profeet op de puinhoop
Wat heeft Obadja ons te zeggen?

J.J.T. Doedens

Obadja kondigt Gods genade aan
Midden in het verdriet en de verwarring, de schending en de val van Jeruzalem en de tempel, klinkt deze
profetie van Obadja. Het is geen geleerd en genuanceerd betoog over de hand van God in de geschiedenis. Het
is een woord van bemoediging. Afkomstig van God zelf en geadresseerd aan zijn verslagen kinderen. Het is een
woord gesproken op zijn tijd. Als lezers van vandaag moeten we, om deze profetie goed te kunnen begrijpen,
ons inleven in die tijd. Het is de tijd van Klaagliederen. Midden tussen de gesneuvelde priesters en de
gekookte kinderen (Klaagl. 2:20) klinkt tóch nog de verzekering dat de HERE koning is.

In zijn dreiging richt de profetie zich speciaal op het verraderlijke gedrag van Edom. De mensen zullen in die tijd veel
daarover gepraat hebben. 'En het waren nog wel mensen uit Edom die het ergste waren.' Dat moet op bepaalde momenten
wel het gesprek van de dag geweest zijn. Geen wonder dat zowel Obadja als Jeremia daarop ingaan. (Vergelijk Jeremia
49:7-22, sommige verzen vertonen grote overeenkomst met het begin van Obadja!) Namens God mogen zij aankondigen
dat - hoe onbegrijpelijk het ook lijkt, in een situatie die wel lijkt op wat in deze tijd in Kosovo is gebeurd - God toch zal
komen en recht zal doen. Hij zal het kwaad straffen en zijn volk herstellen. Onvoorstelbaar goed nieuws: op de puinhoop
van Gods tempel klinkt toch nog weer echte profetie. Geen valse profeten meer die alleen maar goeds voorspellen, zij
staan met de mond vol tanden bij de rokende puinhopen van de stad en de overal neergesmeten lichamen van vermoorde
Israëlieten. Maar nu eindelijk weer een echte boodschap van God, waar je zou kunnen denken dat elke band met God
verbroken was.
Het laat aan iedereen zien dat met de val van de tempel, de God van die tempel beslist niet gevallen was.
Het boek Obadja is dus ook veel meer dan een verzameling nationalistische wraakgevoelens.
Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat de verovering van Jeruzalem een oordeel van God was (2 Kon. 24). Daardoor
spreekt het boek Obadja ook over genade van God voor zondaars. Genade die tenslotte ook niet bij woorden blijft, maar
heel concreet zichtbaar zal zijn doordat God weer koning over zijn volk zal zijn. Hij overwint elk kwaad in de wereld en zal
zijn onderdrukte kinderen bevrijden. God neemt het kwaad tegen zijn volk persoonlijk op: als rechtstreekse vijandschap
tegen Hem.
In die zin geeft Obadja's profetie ook een doorlichting van de geschiedenis. De verwoesting van de tempel was straf op
Israëls zonde, maar in hun strafoefening kunnen de instrumenten van Gods toorn ook te ver gaan. Obadja laat zien dat
achter al het menselijk handelen van Edom ook de haat van de satan tegen Gods uitgekozen volk zat. En dan wordt het -
ook al beseft Edom dit zelf misschien niet eens volledig - regelrechte vijandschap tegen Gód. Vandaar ook de sterke
woorden die Obadja mag spreken: wie aan Gods volk komt, komt aan God zelf. Dit is voor het schuldbewuste Israël een
geweldige bemoediging: onze zonden die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn, zijn voor God geen verhindering ons
in genade aan te nemen!
De profetie van Obadja is dus een kort en krachtig woord in de concrete noodsituatie van die tijd. Wij als lezers van
vandaag moeten de profeet niet willen dwingen tot een uitgebalanceerd dogmatisch betoog. Ook naar oudtestamentische
norm kan er meer gezegd worden. De haat tegen Gods volk neemt God op als opstand tegen Hemzelf. Maar ook in het
Oude Testament wordt al duidelijk dat God zelfs in volken die vol haat tegen Hem en zijn volk zijn, nog zijn uitgekozen
kinderen heeft. Psalm 87 geeft aan volken zonder God een nieuwe geboorteakte. Met als plaats van geboorte: Jeruzalem.
En met als nieuwe vader: de God van Israël.
Vanuit onze (relatief) kalme omstandigheden kunnen we Obadja dan te gemakkelijk kortzichtigheid verwijten. Maar
midden tussen de puinhopen, waar een volk moest vechten om te overleven, worden dingen kort en krachtig en misschien
vanuit onze optiek ook wel 'eenzijdig' gezegd.
Voor terneergeslagen mensen is deze profetie een enorme opsteker. Het is een antwoord op de vraag van Klaagliederen
5:21: de verzuchting: 'Hoe lang nog?' 'Vernieuw onze dagen gelijk van ouds.'

Obadja kondigt Gods macht aan
Voor heel de wereld rondom Juda moest de val van de tempelstad wel tekenend zijn voor de krachteloosheid van de God



van Israël. Maar de HERE valt niet met zijn volk. Geen wonder dat de profeet al meteen aan het begin van de profetie dáár
de nadruk op legt: Zo zegt de Here Jahwe (vs. 1)! God belooft dat zijn macht ook in zijn volk zichtbaar zal worden. Deze
beloften mogen in de nieuwtestamentische bedeling vertaald worden voor de kerk van Christus. Het is een belofte van
Gods bestuur, van het herstel van alle dingen, van Gods straf over het kwaad (vgl. Openb. 11:15 en 22:5). De
vooruitzichten over de dag van de HERE, die het Oude Testament al opent, zijn in het Nieuwe Testament een stuk
duidelijker geworden. De HERE zal in Christus de hele wereld oordelen, de levenden en de doden. Hij heeft het recht om
te straffen. Maar die straf zal niet komen voordat Hij eerst in zijn geduld tot het uiterste is gegaan, ook al is Gods geduld
niet eindeloos. 'De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen' (2 Pet. 3:9).

Obadja en wij

* Oordeel en genade
Voor onze tijd is kenmerkend het zacht willen zijn en het willen tolereren van vrijwel alles. De profetie van Obadja kondigt
heel hard het oordeel aan over alle volken die zich tegen God verheffen. Daarin staan Obadja en het levensgevoel van onze
cultuur tegenover elkaar. Toch brengt verdraagzaamheid nooit het paradijs. God heeft veel geduld, gelukkig wel. Maar
gelukkig is er ook een grens aan Gods geduld, anders zouden de grote en kleine tirannen het altijd voor het zeggen houden.
Daarom houdt zelfs Gods geduld ooit eens op. Obadja leert ons inzien dat we dat ook heel concreet mogen zien. Gelukkig
mogen wij (uit andere bijbelgedeelten dan Obadja) ook weten dat Gods toorn pas komt nadat Hij eerst alles gedaan heeft
om zijn liefde in Jezus Christus te laten zien. Maar liefde dwingt niet, ook Gods liefde niet. Dat is dan tegelijk het
waarschuwende in deze profetie: nú is het de tijd van het welbehagen, de dag van het heil (2 Kor. 6:2). De beslissing valt
voor ieder mens tijdens zijn leven.
Obadja zegt dat het oordeel van God komt. Juist in de omstandigheden van de puinhoop in Jeruzalem is het een hart onder
de riem. Eerdere profeten kondigden juist het oordeel van God over Jeruzalem aan, in een tijd van valse gerustheid. Zo
gezien bevat deze profetie van Obadja veel troost. Troost op de puinhopen, die ook het gevolg zijn van je eigen zonde.
Zelfs als het je eigen schuld is dat je als kinderen van God het oordeel over je afgeroepen hebt, vergeet God je blijkbaar
niet.
Obadja zegt niet alles wat er over Gods oordeel te zeggen is. Zijn profetie is niet een woord dat overal toepasbaar is, maar
een woord voor Gods kinderen op de puinhoop van hun eigen zonde.
Je zult deze profetie dan ook met dát in gedachten moeten lezen.

* Concrete beloften
Wat is dan nog het bruikbare als het oordeel in het Nieuwe Testament door Johannes de Doper en Jezus ook al
aangekondigd is? Waarom zouden we Obadja nog lezen, als het een schaduw is terwijl we de werkelijkheid al hebben?
Toch kan ook deze oude profetie ons helpen. Het is de concretisering van het oordeel en de belofte van herstel die
specifiek zijn voor deze profetie. Ook de concretisering van de materiële kant van Gods beloften. Als God zijn profeet in
die situatie woorden liet zeggen die echt toegesneden waren op de omstandigheden van mensen van toen, dan mogen we
geloven dat God ook op de dag van Christus recht zal doen. En dat Gods recht toegesneden is op onze behoeften en
omstandigheden.

* Beloofd land
Veel mensen willen graag zien dat de beloften die o.a. in dit bijbelboek zijn genoemd voor de inbezitneming van het land,
door de staat Israël vervuld zullen worden. Het probleem met deze visie is dat de staat Israël van vandaag een gewone
wereldse staat is, eerder geïnspireerd door nationalisme dan door geloof in God. Obadja kondigt aan dat het koningschap
van de HERE zal zijn. Dat is een belofte die ook toen al veel verder ging dan een hersteld land. Het is wel een heel
concrete belofte: in Gods beloofde land kun je echt wonen, het is geen luchtkasteel. In het Nieuwe Testament mag je
geloven dat onze horizon voor het beloofde land veel wijder is dan Obadja ook maar kon dromen.

* Vaste hoop
Edom is een schoolvoorbeeld van een land dat trots is op zichzelf, zonder rekening te houden met God die boven alles
staat. In overmoed overtrad Edom elke regel van barmhartigheid. Obadja laat ons opnieuw zien dat alle landen en machten
onder de macht van onze God staan. Daardoor krijgen Gods kinderen telkens weer hoop: God heeft genoeg macht om zijn
volk te bevrijden. Hij kan het. En Hij wil het ook. Babel en Edom zijn nu vergeten. Maar de erfgenamen van een nieuw
Jeruzalem zijn er nog steeds.



* Oordeel naar recht
In onze cultuur is wraakzucht vaak meer verhuld, in ieder geval zolang het onrecht niet heel dichtbij komt. In de cultuur van
toen kon het open geuit worden. Dat betekent niet dat wij minder haatgevoelens hebben, maar dat wij ze in het algemeen
beter zullen verbergen.
Toch moeten we bij gevoelens van haat eerst eens kijken waardoor ze veroorzaakt zijn. Haat is een natuurlijk gevolg van
onrecht dat je aangedaan wordt. Net als een lucifer bij de benzine wel brand móet veroorzaken, zo moet onrecht wel
haatgevoelens oproepen. (Stelt u zich maar eens voor wat een vluchteling uit Kosovo aan haatgevoelens zal hebben over
de mensen die hem verjaagd hebben, zijn gezin hebben stukgemaakt.) De eerste reactie is in ieder geval haat en een roep
om vergelding. Dat er daarna ook nog heel andere reacties kunnen komen, is iets anders.
Wat Obadja duidelijk maakt, is dat die haatgevoelens er zeker zullen zijn, ze zijn in die omstandigheden natuurlijk, maar dat
de HERE het is die de straf op onrecht zal voltrekken.
Want hoe natuurlijk ook, wraakzucht is wél verkeerd. Je vindt dat ook duidelijk in het Oude Testament. 'Gij zult uw
broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet terwille van hem zonde op u laden. Gij
zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf' (Lev.
19:17-18).
'Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen. Wanneer gij de ezel
van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met
afladen' (Ex. 23:4-5).
'Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet' (Spr. 24:17). In het volgende vers, Spreuken
24:18, worden wraakgevoelens dan heel duidelijk in de handen van God gelegd. 'Als uw vijand honger heeft, geef hem te
eten' (Spr. 25:21-22). Deze spreuk wordt door Paulus weer aangehaald in Romeinen 12:20.
Het is dus heel belangrijk om wraakgevoelens in handen van God neer te leggen. Obadja zegt namens de HERE, dat je de
straf voor onrecht in de wereld rustig aan God kunt overlaten. (Vergelijk wat Paulus over Alexander de koperslager zegt in
2 Timoteüs 4:14.)
Tegelijk laat Obadja zien dat de HERE de zaak van Israël zo hoog opneemt, omdat achter de haat van Edom de haat van
de satan tegen Gods uitgekozen volk verborgen zat. Wie aan Gods volk komt, komt aan Hem!

* Redding op Sion
Wij zijn misschien geschokt door de harde taal van Obadja. Staat de straf wel in verhouding tot de overtreding? Maar het
ontbreken van verontwaardiging over echt onrecht kan ook een alarmerend verschijnsel zijn. Het kan laten zien dat je niet
meer geraakt wordt door goed of kwaad. Inderdaad, God wil niet de dood van de zondaar, maar wel het einde van de
zonde. Daarom mogen wij over die zonde ook verontwaardigd zijn. Vooral omdat hier achter de zonde van Edom
regelrechte vijandschap tegen Gods volk en dus tegen God zit. Zoals trouwens alle zonde opstand is tegen Hem (Rom. 8:7).
Deze profetie herinnert ons eraan, dat er ook nog zoiets als recht bestaat voor alle slechtheid in de wereld. En dat Gód dat
recht ook zal brengen. Dat alleen door oordeel naar Gods recht het paradijs weer open kan gaan. Het Nieuwe Testament
heeft wat dat betreft geen andere boodschap: 'toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden' (Rom. 1:18). Laten we de ernst van het
evangelie niet uit het oog verliezen. Alleen wie gelooft, zal voor God rechtvaardig zijn en leven (Rom. 1:17). Het is dus zaak
om op tijd je schuilplaats te zoeken op de berg Sion. Want dáár, bij God zelf, is het veilig. Wie dichtbij Hem komt,
ontkomt aan zijn toorn. Bij de bliksemafleider op Golgota, vlakbij de berg Sion, ben je veilig voor de komende toorn van
God.
Zo is er midden in de puinhoop (Rom. 8:20) wel hoop!

Vragen bij de artikelen over Obadja:
1. Wat was uw primaire reactie op het lezen van het boek Obadja?
2. Wat is er in uw reactie veranderd na het lezen van deze toelichting? Wat blijft onveranderd?
3. Wat zou God óns met deze korte profetie willen zeggen? Wat vindt u daarvan?
4. Wat zouden we, met de kerk van vandaag (in ons eigen land, maar ook wereldwijd) in gedachten, met dit bijbelboek

kunnen doen?
5. Wat doet u zelf met gevoelens van haat of afkeer?
6. Wat doet ons de aankondiging in het Oude Testament en Nieuwe Testament van de komende toorn van God?
7. Kent u gevoelens van verontwaardiging over onrecht en zonde?



8. Kunnen we vandaag nog steeds iets merken van de aanvallen van de satan op Gods kinderen, op de kerk?


