Opzet van de studie
1. Tijd van schrijven & auteur
2. Inhoud & structuur
3. Relatie tussen Israël & Edom
4. Profetische betekenis
5. Praktische toepassing

1. Tijd van schrijven & auteur
Ø Geen directe aanduidingen
Ø Rabbijnse datering
• Tijd van Achab, Izebel en Elia
• 1 Koningen 18:3 > Achab riep Obadja, de hofmeester.
nu vreesde Obadja de HEERE zeer.
• Contrast Ezau/ouders & Obadja/Achab
• Geen overtuigende onderbouwing

1. Tijd van schrijven & auteur
Ø Gangbare datering
• Begin ballingschap Juda (2 Kon. 24-25, 2 Kron. 36)
• Indirecte verwijzing in 1:11-13
• In 1 Ezra staat dat Edom de tempel heeft afgebrand
• Jeremia 49 kent grote overeenkomst met Obadja
• Echter, geen 100% zekerheid
Ø Conclusie
• Exacte tijd van schijven en auteur bepalen is lastig

1. Tijd van schrijven & auteur
Ø Alternatieve opvatting
• Deze profetie is een algemene waarschuwing
• Obadja wijst meer op de betekenis van die naam
(dienaar van JHWH), dan op een concreet persoon
• Gaat over de bijna 2000 jaar historie van Edom
• De joden noemden de Romeinen Edom
• Romeinse Rijk ging over in het Roomse Rijk &
Westerse beschavingen
• Echter, ook dit is slechts interpretatie

2. Inhoud & structuur
Ø Obadja volgt op Joël en Amos
• Joël 3:19 > Edom zal worden tot een woeste wildernis
vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land
hebben zij onschuldig bloed vergoten.
• Amos 1:11-12 > Zo zegt de HEERE: Vanwege drie
overtredingen van Edom, ja, vanwege vier, zal Ik er niet
op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard
achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid tenietgedaan,
omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn
verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal Ik vuur
werpen in Teman; dat zal de paleizen van Bozra verteren.

2. Inhoud & structuur
Ø Grote overeenkomst met Jeremia 49:7-22
Ø Oordeelsprofetieën over Edom in de Bijbel
• Numeri, Psalmen, Jesaja, Ezechiël, Klaagliederen, Joël,
Amos & Maleachi
Ø Obadja eindigt met een heilsboodschap voor Israël
• Lezen: 1:17-18

2. Inhoud & structuur
• Overeenkomst met Amos 9:11-12 > Op die dag zal Ik
oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren
zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken,
zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen
van oude tijden af; zodat zij de rest van Edom in bezit
zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn
Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.

2. Inhoud & structuur
Ø Obadja wordt gevolgd door Jona
• Hoop voor een goddeloos volk
• Edom lijkt zijn kans niet te pakken gelet op Maleachi 1:4:
Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen
wij de puinhopen weer op, zegt de HEERE van de
legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík afbreken,
en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en:
Het volk waarop de HEERE tot in eeuwigheid toornig is.

2. Inhoud & structuur
Ø Structuur
1:1-9 >

Oordeel over Edom
1:1 >
Opschrift
1:2-4 >
Edom vernederd (vanwege hoogmoed)
1:5-7 >
Edom kaal geplukt (vanwege rijkdom)
1:8-9 >
De sterken omgebracht (vanwege eigen wijsheid)
1:10-14 > Wandaden van Edom
1:10-11 > Broederverraad
1:12-14 > “U had niet…” (8x)
1:15-21 > Oordeel & Herstel
15-16 >
Oordeel over de goddelozen
17-21 >
Herstel van Israël

2. Inhoud & structuur
Ø Historische & toekomstige vervulling
• 1:1-14 > Historische vervulling
• 1:15-21 > Toekomstige vervulling
Ø Sleutelvers
• Obadja 1:21 > Verlossers zullen de berg Sion opgaan om
het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal
van de HEERE zijn.

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Geschiedenis van Edom
• Van Ezau (1800 BC) tot Herodes Agrippa II (AD 90)
Ø Edom (rood) stamt af van Ezau
• Genesis 25:30 > Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch
slurpen van dat rode {adom}, dat rode {adom} daar, want
ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom {edom}.

3. Relatie tussen Israël & Edom
• Genesis 25:25 > De eerste kwam tevoorschijn, rossig
{adomniy} en als een haren {sear} mantel; daarom gaf
men hem de naam Ezau [behaard].
• Genesis 36:8 > Daarom ging Ezau in het Seïrgebergte
wonen. Ezau, dat is Edom. > Seïr betekent harig
• Edom woonde in een gebied met rode rotsen (o.a. Petra)

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Geografie van Edom
• Zuidoostelijk van Israël in het
gebergte van Seïr
• Edom woonde in rotsen,
zie 1:14
• Omringd door woestijn, was
enkel het grondgebied van Israël
geschikt voor uitbreiding

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Oorzaak onenigheid Israël en Edom
• Genesis 27:41 > Ezau haatte Jakob om de zegen
waarmee zijn vader hem gezegend had, en Ezau zei in
zijn hart: De dagen van rouw over mijn vader naderen;
dan zal ik mijn broer Jakob doden.
• Intergenerationeel conflict over de strijd om voorrang
• Ezechiël 35:5 > Omdat u een eeuwige vijandschap hebt
en u de Israëlieten deed neerstorten…
• Maar zie ook Deuteronomium 23:7 > U mag van de
Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder…

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Gevolgen onenigheid tussen Israël en Edom
• Edom liet Israël niet doortrekken richting Kanaän
• David en Salomo streden tegen Edom
• Edom en Juda bestreden elkaar in de Koningentijd
Ø Strijd om voorrang
• Strijd voorrang ook bij Kaïn & Abel, Izak & Ismaël, Jozef
& zijn broers, Israël & de volken, Israël & de Kerk
• Obadja vormt het sluitstuk van Israëls strijd tegen Edom

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Strijd om voorrang in de wereld
• Strijd om voorrang zien wij ook in de wereld: volken,
bevolkingsgroepen, christelijke gemeenten, gezinnen
• Romeinen 12:3 > Want door de genade die mij gegeven
is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij
moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid,
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft
toebedeeld.

3. Relatie tussen Israël & Edom
Ø Teloorgang van Edom
• Babel nam na Juda ook Edom in. Zie 1:7 (NBV) >
Bondgenoten verdreven je uit je eigen land, vrienden
hebben je verraden en verslagen, tafelgenoten lokken je
in de val, en je blijft verbijsterd achter.
• Nabateeërs verdreven Edom naar zuiden Juda (Idumea)
• Makkabeeën strijden tegen Edom
• Idumese Antipater start 40 BC Herodiaanse dynastie
• Herodes de Grote, Antipas en Agrippa I & II heersen
• Na AD 70 gaat Edom op in de volken

4. Profetische betekenis
Ø Twee perspectieven
• Historische vervulling (1:2-14)
De geschiedenis van Edom (1800 BC – AD 90)
• Toekomstige vervulling (1:15-21)
De toekomstige dag van de HERE
Vergelijk 1:15-16 met Openbaring 16:6 > Aangezien zij het
bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben,
hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij
verdienen het.

4. Profetische betekenis
Vergelijk 1:17 met Openbaring 14:1-3 > En ik zag, en zie,
het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam
van Zijn Vader geschreven (…) En zij zongen als een nieuw
lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen.
Vergelijk 1:21 met Openbaring 19:6 > Halleluja, want de
Heere, de almachtige, is Koning geworden

4. Profetische betekenis
Ø Parallel met Numeri 24:17-19
Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar
niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een
scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab
verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal
bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël
zal kracht uitoefenen. Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt
uit de stad, zal hij ombrengen.

4. Profetische betekenis
Ø Twee bergen
• Overeenkomst 1:3 & 1:17 vergelijkbaar met Babel (zeven
bergen) & de berg Sion uit Openbaring
Ø Belangrijke les voor ons
• Torn niet aan de door God aan Israël gegeven voorrang
Rom. 11:18-20 > beroem u dan niet tegenover de takken.
En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de
wortel u (…) Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.

4. Profetische betekenis
Het probleem van Israëls verwerping
behoort niet tot harde dogmatische
stellingname te leiden, maar tot
ontzag voor God en liefde voor Zijn volk

5. Praktische toepassing
Ø 1:2-4 > Edom vernederd vanwege hoogmoed
Filippenzen 2:3 > Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,
maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker
achten dan zichzelf.
Ø 1:5-7 > Edom ontdaan van geroofde rijkdom
1 Timotheüs 6:17-18 > Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige
wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop
gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God,
die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen, rijk te
zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam…

5. Praktische toepassing
Ø 1:8-9 > Edom omgebracht vanwege misleidende wijsheid
1 Korinthe 1:21 > Want daar de wereld in de wijsheid Gods
door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode
behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die
geloven.

5. Praktische toepassing
Ø Acht wandaden van Edom omgekeerd (1:10-14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wegkijken van vreemdelingen
Leedvermaak hebben
Kwetsen en beledigen
Plunderen
Ellende negeren
Fysiek aanvallen
Ombrengen van slachtoffers
Verraden van vluchtelingen

>
>
>
>
>
>
>
>

Omkijken naar vreemdelingen
Meeleven met hen die lijden
Troosten van hen die het moeilijk hebben
Materieel ondersteunen van benadeelden
Opzoeken van hen die problemen hebben
Gevallenen helpen opstaan
Redden van hen die ten onder gaan
Opnemen van vluchtelingen

5. Praktische toepassing
Ø Wat de Here Jezus zegt
Mattheüs 25:35-36 > Want Ik had honger en u hebt Mij te
eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij
onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek
geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en
u bent bij Mij gekomen.

5. Praktische toepassing
Ø Wat de Here Jezus zegt
Mattheüs 5:14-16 > U bent het licht van de wereld. Een
stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En
ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de
korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen
die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.

5. Praktische toepassing
Ø Hoe dit er na het kruis uitziet
Titus 2:14 > Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij
ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken

