- 1 -

Het boek Obadja
Men kan beter spreken van een
boekje dan van een boek, want
het bevat slechts één hoofdstuk
van 21 verzen.
Toch is dit kleine boekje een
"best seller" geworden want het
boek Obadja is in vele
miljoenen exemplaren en in vele
talen te vinden in de bijbel.
God heeft dit zo beschikt dus de
inhoud van dit kleine boekje
heeft ons - nieuw testamentische
christenen - meer te zeggen dan
wij vermoeden.
De naam Obadja:
De grootvader van David heette
Obed en die naam betekent:
dienaar. Obad betekent hetzelfde
als Obed en de toevoeging Ja
achter Obadja komt van Jahwé,
dus Obadja betekent: dienaar
van de Heer.
Een prachtige naam en brengen
wij in praktijk, waartoe Paulus
in Colossenzen 3:23 ons
aanspoort,
dan
zijn
we

metterdaad dienaren van de
Heer. Daar staat namelijk:
"Wat gij ook doet, verricht uw
werk van harte, als voor de
Heere en niet voor mensen. Gij
weet toch, dat gij van de Heere
tot vergelding de erfenis zult
ontvangen. Gij dient Christus als
heer. "
Obadja leefde in de tijd van de
profeet Jeremia omstreeks 587
voor Christus.
Er kwam rampspoed over Israël
en een groot deel van het volk
werd weggevoerd naar Babel.
Zoals u weet zijn Jacob en Ezau
broers van elkaar en de
nakomelingen van Ezau worden
de Edomieten genoemd.
Toen een groot deel van het volk
Israël werd weggevoerd naar
Babel, schaarde het broedervolk
van Juda, namelijk Edom zich
achter de vijanden van Israël en
had leedvermaak over de
ondergang van Juda.
We gaan lezen in Obadja 1:1
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Gezicht van Obadja.
1 Zo zegt de Here HERE over
Edom: een tijding hebben wij
van de Here gehoord, een bode
is onder de volken gezonden:
komt, laat ons daartegen
optrekken ten strijde.
Deze woorden staan ook in
Jeremia 49:14 waarin deze
profetie over Edom ook wordt
uitgesproken:
"Een tijding heb ik van de Here
gehoord en een bode is onder de
volken gezonden: Verzamelt u,
rukt ertegen op en maakt u op
tot de strijd."
Zowel Jeremia als Obadja
hebben dus "een tijding, een
boodschap, van de Heere
gehoord" dat er een bode, een
gezand van het ene volk naar het
andere volk wordt gezonden, om
ze op te wekken om naar Edom
op te trekken ten strijde.
Maar het hoogmoedige Edom
geloofde, dat het veilig zou
wonen, want de hoofdstad van
Edom, te weten Bosra – was

omgeven door rotsen en heuvels.
2 Zie, Ik maak u klein onder de
volken: gij wordt diep veracht.
3 De overmoed van uw hart
heeft u misleid, u, die woont in
rotskloven, in uw hoge woning;
die bij uzelf zegt: Wie zal mij ter
aarde neerhalen?
4 Al zoudt gij uw nest zo hoog
bouwen als de gier, ja, al was
het geplaatst tussen de sterren,
vandaar zal Ik u neerhalen,
luidt het woord des Heren.
De Heere zelf zou gericht
oefenen over Edom. Edom is in
de Bijbel ook een type van de
macht der zonde en het vlees en
de duivelse macht.
De Here Jezus heeft de volledige
overwinning
over
Edom
behaald.
Zoals de Schrift zegt heeft
Jezus, toen Hij geboren werd uit
Maria, deel gekregen aan vlees
en bloed zoals wij dat hebben:
" Daar nu de kinderen aan bloed
en vlees deel hebben, heeft ook
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Hij op gelijke wijze daaraan deel
gekregen, opdat Hij door zijn
dood hem, die de macht over de
dood had, de duivel, zou
onttronen. " (Hebr. 2:14)
Hij kwam dus in een vlees, aan
dat der zonde gelijk (Rom. 8:3).
Dat is hetzelfde vlees waarvan
Paulus zegt in Romeinen 7:18
"Want ik weet, dat in mij, dat
wil zeggen in mijn vlees, geen
goed woont."
In dat vlees kwam Jezus en dat
vlees bracht Hij door de kracht
van de Geest in de dood en Hij
bracht op die manier onze oude
mens in de dood.
Hoe dat gebeurde staat zo
treffend beschreven in Jesaja
63:1 en verder: de overwinning
over Edom !
1 Wie is het, die van Edom
komt, in helrode klederen van
Bosra, die daar praalt in zijn
gewaad, fier voortschrijdt in
zijn grote kracht? Ik ben het, die

in
gerechtigheid
spreek,
machtig om te verlossen.
Dit is een Messiaanse profetie
van Jesaja. Wie praalt daar in
zijn overwinnings gewaad? Hij
kwam van Edom, in helrode
kleren van Bosra (de hoofdstad
van Edom). Fier schrijdt Hij
voort in grote kracht en Hij is
machtig om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan uw
gewaad, en zijn uw klederen als
die van iemand die de wijnpers
treedt?
Dat was de vraag. De kleren die
Hij droeg waren als van iemand
die in de wijnpers rondgelopen
had om de druiven te vertreden.
3 Ik heb de pers alleen getreden
en van de volken was niemand
bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn
en vertrad hen in mijn
grimmigheid; toen spatte hun
bloed op mijn klederen en ik
bezoedelde mijn ganse gewaad.
Dat werk heeft Jezus verricht in
de dagen van zijn vlees.
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"Tijdens zijn dagen in het vlees
heeft Hij gebeden en smekingen
onder sterk geroep en tranen
geofferd aan Hem, die Hem uit
de dood kon redden, en Hij is
verhoord uit zijn angst." (Hebr.
5:7)
Hij werd uit de dood gered. Niet
van de dood op Golgotha maar
de dood als loon op de zonde.
In deze dood is Jezus nooit
gekomen ondanks dat Hij in alle
dingen, op gelijke wijze als wij,
is verzocht geweest.
Dit ging gepaard onder strijd en
Hij heeft de pers alleen
getreden. Hij leed in het vlees (1
Petrus 4:1) en – zoals de Staten
vertaling zo treffend Efeze 2:15
weer geeft: "Hij heeft de
vijandschap in Zijn vlees teniet
gemaakt."
4 Want een dag van wraak had
Ik in de zin en het jaar van mijn
verlossing was gekomen.
5 En Ik zag rond, maar er was
geen helper; Ik ontzette Mij,
maar niemand bood steun. Toen

verschafte mijn arm Mij hulp en
mijn grimmigheid ondersteunde
Mij.
6 En Ik vertrapte volken in mijn
toorn, maakte hen dronken in
mijn grimmigheid en deed hun
bloed ter aarde stromen.
De overwinning over Edom was
compleet!
Fier
–
als
Overwinnaar - schrijdt Hij voort
in grote kracht, machtig om te
verlossen.
Obadja profeteert niet alleen
over de ondergang van Edom,
maar kondigt de dag des Heren
aan over alle volken:
15 Want nabij is de dag des
Heren over alle volken; zoals gij
gedaan hebt, zal u gedaan
worden, uw daad zal op uw
eigen hoofd terugvallen.
Voor de goddelozen een dag om
voor te vrezen, maar voor Gods
kinderen een dag om ons over te
verheugen.
Immers, in vers 17 staat: 17a
Maar op de berg Sion zal er
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ontkoming zijn, en die zal een
heiligdom wezen.
17b En het huis van Jacob zal
zijn bezittingen weer in bezit
nemen.
Onze bezittingen zijn al Gods
beloften en door deze kostbare
en zeer grote beloften kunnen
wij deel krijgen aan de
goddelijke natuur, zoals staat in
2 Petrus 1:4/5
Door deze zijn wij met
kostbare en zeer grote
beloften begiftigd, opdat gij
daardoor deel zoudt hebben
aan de goddelijke natuur,
ontkomen aan het verderf, dat
door de begeerte in de wereld
heerst.
Maar schraagt om deze reden
met betoon van alle ijver
door uw geloof de deugd.
Obadja 1:18
Het huis van Jakob zal het vuur
zijn, het huis van Jozef de vlam,
en het huis van Esau de
stoppels: zij zullen hen in brand

steken en verteren, en van het
huis van Esau zal niemand
ontkomen; want de Here heeft
het gesproken.
Het gaat er om – zoals hier over
het huis van Jakob en Jozef
geschreven staat – om in vuur en
vlam te staan – om je
"bezittingen weer in bezit te
nemen."
Dat alles van Esau (Edom, type
van het vlees) verteerd wordt, en
de vrucht van de Geest – het
karakter van Jezus – ons deel zal
worden.
19 Dan zal het Zuiderland (het
gebied waar tegenwoordig
Hebron ligt) het gebergte van
Esau in bezit nemen, en de
Laagte (de Laagte is het gebied
achter het bergachtige gebied
van Juda) het land der
Filistijnen.
Zij zullen het veld van Efraim en
het veld van Samaria in bezit
nemen, en Benjamin Gilead (het
gaat hier om het noordelijke
gebied van Israël, dat door de
vijand was afgenomen).
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20 De ballingen van dit leger der
Israëlieten
het
land
der
Kanaanieten tot Sarefat toe; en
de ballingen van Jeruzalem, die
zich in Sefarad bevinden, zullen
de steden van het Zuiden in
bezit nemen.
God sprak tot Jacob (Gen.
28:14) dat Israël zich zal
uitbreiden naar het westen,
oosten, noorden en zuiden!
21a Verlossers zullen de berg
Sion bestijgen om over het
gebergte van Esau gericht te
oefenen.
Dit laatste vers is weer een
profetie over de toekomst. De
grote Verlosser is onze Here
Jezus Christus, maar Hij heeft
medebroeders, die ook zullen
richten.
Jezus zei tijdens het laatste
avondmaal tegen zijn discipelen:
"Gij zult zitten op tronen om de
twaalf stammen Israëls te
richten".

En in 2 Cor. 6:2 staat: "Weet gij
niet, dat de heiligen de wereld
zullen oordelen?"
Obadja 1:21b
En het koningschap zal zijn aan
de Here.
Dat is de eindjubel van dit
boekje Obadja. Jezus zal als
koning heersen, totdat Hij al zijn
vijanden (alles van Edom) onder
zijn voeten gelegd heeft.
Het boekje Obadja met één
hoofdstuk van 21 verzen heeft
ons zeker iets te zeggen.

