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Het boekje Obadja 

 

Het boekje bevat slechts één 

hoofdstuk van 21 verzen.  

 

Toch is dit kleine boekje een 

"best seller" geworden want het 

boekje Obadja is in vele miljoe-

nen exemplaren gedrukt en in 

vele talen te lezen. 

 

God heeft het zo beschikt en de 

inhoud van dit kleine boekje 

heeft ons christenen meer te 

zeggen, dan wij vermoeden.  

 

De naam Obadja:  

De grootvader van David heette 

Obed en die naam betekent: die-

naar. Obad betekent hetzelfde 

als Obed en de toevoeging Ja 

achter Obadja komt van Jahwé, 

dus Obadja betekent: dienaar 

van de Heere.  

 

Een prachtige naam en brengen 

wij in praktijk, waartoe Paulus 

in Colossenzen 3:23 ons aan-

spoort, dan zijn we metterdaad 

dienaren van de Heere. Daar 

staat namelijk:  

 

23 En alles wat u doet, doe dat 

van harte, als voor de Heere en 

niet voor mensen, in de weten-

schap dat u van de Heere als 

vergelding de erfenis zult ont-

vangen, want u dient de Heere 

Christus. 

 

Obadja leefde in de tijd van de 

profeet Jeremia omstreeks 587 

voor Christus.  

 

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 onder-

gang van Juda.  

 

We lezen daarover  in Obadja 

1:1 en verder: 

 

1 Zo zegt de Heere HEERE over 

Edom: Een bericht hebben wij 

gehoord van de HEERE, en een 

gezant is uitgezonden onder de 

heidenvolken: Sta op! Laten wij 

tegen Edom opstaan ten strijde! 

 

Zowel Jeremia1 als Obadja heb-

ben een bericht, een boodschap 

van de Heere gehoord dat er een 

bode, een gezant van het ene 

volk naar het andere volk wordt 

 
1 Jeremia 49:14 
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gezonden, om ze op te wekken 

om naar Edom op te trekken ten 

strijde.  

 

Maar het hoogmoedige Edom 

geloofde, dat het veilig zou wo-

nen, want de hoofdstad van 

Edom, te weten Bosra – was 

omgeven door rotsen en heu-

vels.  

 

2 Zie, Ik heb u klein gemaakt 

onder de heidenvolken; diep 

veracht wordt u. 

 

3 De overmoed van uw hart 

heeft u bedrogen, hij die woont 

in de rotskloven, in zijn hoge 

verblijfplaats, hij die zegt in zijn 

hart: Wie zal mij neerhalen naar 

de aarde? 

 

4 Al verhief u zich als een arend,  

en al bouwde u uw nest tussen 

de sterren, ook vandaar zou Ik u 

neerhalen, spreekt de HEERE. 

 

De Heere zelf zou gericht oefe-

nen over Edom.  

 

Edom is in de Bijbel ook een ty-

pe van de zonde en de duivel.  

 

De Heere Jezus heeft de volle-

dige overwinning over Edom 

behaald.  

 

Hoe dat gebeurde staat zo tref-

fend beschreven in Jesaja 63:1 

en verder:  

 

 1 Wie is Deze Die uit Edom 

komt, in helrode kleding uit 

Bozra, Die luisterrijk is in Zijn 

gewaad, Die voorttrekt in Zijn 

grote kracht?  

 

Ik ben het, Die spreek in gerech-

tigheid, Die machtig ben om te 

verlossen. 

 

Dit is een Messiaanse profetie 

van Jesaja. Wie praalt daar in 

Zijn 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 is Uw kleding als 

die van iemand die de wijnpers 

treedt? 
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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; 

er was niemand uit de volken 

met Mij. Ik heb hen vertreden in 

Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn 

grimmigheid.  Hun bloed is op 

Mijn kleding gespat, heel Mijn 

gewaad heb Ik besmet. 

 

Dat werk heeft Jezus verricht in 

de dagen van zijn vlees.  

 

Dit ging gepaard onder strijd en 

Hij heeft de pers alleen getre-

den. Hij leed in het vlees (1 Pe-

trus 4:1) en – zoals de Staten 

vertaling het zo treffend Efeze 

2:15 weer geeft: Hij heeft de 

vijandschap in Zijn vlees teniet 

gemaakt. 

 

4 Want de dag van de wraak 

was in Mijn hart, het jaar van 

Mijn verlosten was gekomen. 

 

5 Ik keek rond, maar er was 

niemand die hielp; Ik ontzette 

Mij, want er was niemand die 

ondersteunde. Daarom heeft 

Mijn arm Mij heil verschaft, en 

Mijn grimmigheid, die heeft Mij 

ondersteund. 

 

6 Ik heb de volken vertrapt in 

Mijn toorn, Ik heb hen dronken 

gemaakt in Mijn grimmigheid, 

Ik heb hun bloed ter aarde doen 

neerdalen. 

 

De overwinning over Edom was 

compleet! Fier – als Overwin-

naar - schrijdt Hij voort in grote 

kracht, machtig om te verlossen. 

 

Obadja profeteert niet alleen 

over de ondergang van Edom, 

maar kondigt ook de dag des 

Heren aan over alle volken:  

 

15 De dag van de HEERE is na-

bij over alle heidenvolken; zoals 

u gedaan hebt, zal u gedaan 

worden; wat u verdient, zal op 

uw eigen hoofd terugkeren! 

 

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: 

 

17 Maar op de berg Sion zal 

ontkoming zijn: die zal een hei-
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lige plaats zijn; zij die van het 

huis van Jakob zijn, zullen hun 

bezittingen weer in bezit nemen. 

 

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 goddelij-

ke natuur, zoals staat in 2 Petrus 

1:4/5  

 

4 Daardoor heeft Hij ons de 

grootste en kostbare beloften 

geschonken, opdat u daar-

door deel zou krijgen aan de 

Goddelijke natuur, nadat u 

het verderf, dat er door de 

begeerte in de wereld is, ont-

vlucht bent. 

 

5 En daarom moet u zich er 

met alle inzet op toeleggen 

om aan uw geloof deugd toe 

te voegen. 

 

Obadja 1:18  

 

18 Dan zal het huis van Jakob 

een vuur zijn, het huis van Jozef 

een vlam, en het huis van Ezau 

zal tot stoppels worden; zij zul-

len tegen hen ontbranden en hen 

verslinden, zodat er geen ont-

komene zal zijn voor het huis 

van Ezau, want de HEERE heeft 

gesproken! 

 

Het gaat er om – zoals hier over 

het huis van Jakob en Jozef ge-

schreven staat – om in vuur en 

vlam te staan – om je "bezittin-

gen weer in bezit te nemen."  

 

Dat alles van Esau (Edom, type 

van het vlees) verteerd wordt, en 

de vrucht van de Geest – het ka-

rakter van Jezus – ons deel zal 

worden.  

 

19 Het Zuiderland zal het ge-

bergte van Ezau in bezit nemen, 

en het Laagland het gebied van 

de Filistijnen; ja, zij zullen het 

gebied van Efraïm en het gebied 

van Samaria in bezit nemen; en 

Benjamin dat van Gilead. 

 

20 En de ballingen van dit leger 

van de Israëlieten zullen dat wat 

van de Kanaänieten was, tot aan 

Zarfath in bezit nemen; de bal-

lingen van Jeruzalem die in Se-

farad zijn, zullen de steden van 

het Zuiderland in bezit nemen. 
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De ballingen van dit leger der 

Israëlieten het land der Kan-

aanieten tot Zarfath toe; en de 

ballingen van Jeruzalem, die 

zich in Sefarad bevinden, zullen 

de steden van het Zuiden in be-

zit nemen.  

 

God sprak tot Jacob (Gen. 

28:14) dat Israël zich zal uit-

breiden naar het westen, oosten, 

noorden en zuiden!  

 

21 Verlossers zullen de berg 

Sion opgaan om het bergland 

van Ezau te oordelen, en het ko-

ningschap zal van de HEERE 

zijn. 

 

Dit laatste vers is weer een pro-

fetie over de toekomst. De grote 

Verlosser is onze Heere Jezus 

Christus, maar Hij heeft mede-

broeders, die ook zullen richten.  

 

Jezus zei tijdens het laatste 

avondmaal tegen zijn discipelen:  

 

"Gij zult zitten op tronen om de 

twaalf stammen Israëls te rich-

ten".  

 

En in 2 Cor. 6:2 staat: "Weet gij 

niet, dat de heiligen de wereld 

zullen oordelen?"  

 

Obadja 1:21b  

En het koningschap zal van de 

Heere zijn.   

 

Dat is de eindjubel van dit boek-

je Obadja. Jezus zal als Koning 

heersen, totdat Hij al zijn vijan-

den onder Zijn voeten gelegd 

heeft.  

 

Het boekje Obadja met één 

hoofdstuk van 21 verzen heeft 

ons zeker iets te zeggen. 


