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Naar aanleiding van het Bijbelboek Obadja:
Obadja: 1-10 / Genesis 25: 20-23 /
Romeinen 9: 11-13 / Dordtse Leerregels H1 artikel 10

Obadja? Wie is dat eigenlijk? Misschien denk je als eerste aan
de hofmeester van koning Achab. Hij had een belangrijke taak!
Hij was de belangrijkste adviseur van de koning. Hoe hij dat uitgevoerd
heeft, weten we niet. Eén ding weten we wel: Hij luisterde niet in alles
naar Achab. Hij had heel goed begrepen dat hij zijn hemelse Koning
meer moest gehoorzamen dan koning Achab!
In deze Treffer gaat het niet over de Obadja die in dienst stond van
Achab en Elia. Nee, het gaat over de profeet Obadja. Toch is een ding
hetzelfde. Ook deze Obadja stond in dienst van de hemelse Koning.
Een veel hogere Koning dan Achab. Over zijn leven weten we niet
veel. Het enige wat we weten is dat hij profeet was tijdens de
ballingschap van de Joden in Babel.
Leedvermaak, wraak en erfenis. Daar schrijft Obadja over.
Dit korte Bijbelboek gaat over de ondergang van een
heel volk en het behoud van een heel volk. Grote
kans dat je het nog nooit gelezen hebt. En als je
het een keer gelezen hebt, dacht je misschien: wat
heb ik hier in 2014 aan? In deze Treffer zullen we
met elkaar zien dat dit Bijbelboek ook vandaag
heel actueel is.

Opdracht

Lees Obadja: 1-10 en zeg in je eigen woorden wat hier staat.
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In deze Bijbelstudie gaat het over Rebekka en haar zoon Jakob en Ezau. Waarom nu juist
daarover? Wat heeft dat met Obadja te maken?
In Obadja gaat het over de strijd tussen Israël en Edom. Het nageslacht van Jakob is het volk
Israël. De Heere maakte een verbond met het volk Israël. Dit betekent niet dat hen altijd de
hand boven het hoofd wordt gehouden. Nee, zij verdienen net zo goed een rechtvaardige,
eerlijke straf voor wat zij tegen God verkeerd gedaan hebben. Toch wil God Zijn genade in het
bijzonder aan het volk Israël geven.
De nakomelingen van Ezau worden de Edomieten genoemd; het volk Edom. We zullen zien
dat de strijd tussen deze twee volken al voor de geboorte begint. Het is niet zomaar een strijd
tussen twee volken, maar eigenlijk: de strijd tussen de duivel en God.

Eindredacteur

Waarom deze heftige taal? Het lijkt alsof Obadja zonder aanleiding een oordeel afkondigt.
Toch is dat niet zo. Voor de oorzaak moeten we terug in de geschiedenis.
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Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je
iets al heel erg lang wilde hebben. Eindelijk
heb je het gekregen. Je kan je geluk niet
op. Maar al snel blijkt het helemaal niet te
zijn wat je je er bij voorgesteld had. Het valt
eigenlijk vies tegen. Je bent teleurgesteld.
Zo moet het ongeveer ook bij Rebekka
zijn geweest. Ze kwam vanuit een ver
land en komt naar Kanaän om met Izak
te trouwen. Dat was inmiddels al lang
geleden. Zo’n twintig jaar was ze al
getrouwd. Maar: een kind was nog steeds
niet geboren. Wat zou Rebekka dat graag
willen! Wat keek ze daar naar uit! Elke dag
bad ze daar om. Alleen, maar ook samen
met Izak. Toch werd Rebekka niet zwanger.
Hoorde de Heere niet?

Vraag

a) Hoort de Heere alle gebeden?

b)	Waarom geeft de Heere niet altijd (direct)
waar je om bidt?

c)	Waar bid jij al heel lang om, maar het lijkt
wel of de Heere niet hoort?
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Het lijkt wel zinloos. Twintig jaar bidden.
Geen antwoord. Toch gaan Izak en Rebekka
door. En… de Heere verhoort het gebed!
Rebekka wordt zwanger. Wat is ze blij!
Eindelijk zal zij ook een kind krijgen om
voor te zorgen. Vol verwachting kijkt ze
uit naar het moment dat het kindje
geboren zal worden.

Opdracht

Lees Genesis 25: 20-22
De blijdschap van Rebekka duurt niet lang.
In de Bijbel staat dat ‘de kinderen in haar
buik samen stieten’. Leg in je eigen
woorden uit wat dit betekent.

b)	Heb jij zo’n plek?

c)	Waarom heeft God dan toch mensen
uitverkoren?

Opdracht

Lees Maleachi 1:2 en Romeinen 9:11-13
In deze gedeelten gaat het over Gods verkiezing van eeuwigheid, dus voor de hemel
en aarde geschapen werden. Izak en
Rebekka konden nog niet zeggen wie er
‘beter’ of ‘slechter’ was: de kinderen waren
nog niet geboren. Maar de Heere had al
gekozen.

d)	Is het voor ons belangrijk om te
weten of we uitverkoren zijn?
(Deuteronomium 29:29)

Vraag
Rebekka is teleurgesteld. Eigenlijk staat
er zelfs dat ze op deze manier niet meer wil
leven. Maar let op wat ze doet. Het beste
wat je in zo’n situatie kunt doen: ‘en zij
ging om de Heere te vragen’. Ze zoekt een
stille plaats op en legt de Heere haar
situatie voor.

Vraag

a)	Ken je (Bijbelse) voorbeelden van mensen
die zo’n stille plek hadden om te bidden?

a)	Was het nodig dat God mensen uitkoos
die Hem zouden dienen?

b)	Heeft iemand het verdiend om
uitverkoren te worden? Weet je een
Bijbelgedeelte om dat te bewijzen?

Dordtse Leerregels - hoofdstuk 1, artikel 10
De oorzaak van deze genadige verkiezing is
eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin
bestaande, dat Hij enige hoedanigheden of
werken der mensen, uit alle mogelijke voorwaarden, tot een voorwaarde der zaligheid
heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij enige
bepaalde personen uit de gemene menigte der
zondaren Zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is: als de kinderen nog
niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads
gedaan hadden werd tot haar (Rebekka) gezegd:
de meerdere zal de minderen dienen; gelijk
geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb
Ik gehaat. (Rom. 9:11-13) En: er geloofden zovelen
als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.
(Hand. 13:48)
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Leedvermaak

Uitgangspunt:
Obadja: 10-14

Israëlieten net zo hard als de Chaldese
soldaten. Leedvermaak! Hun buurvolk werd
gevangen genomen. Zij lachten er wreed om.
De Israëlieten wel, zij niet. Nu bleek wel wie
het slimmer had aangepakt!

Vraag

Waar denk jij aan bij leedvermaak?

Die ene jongen uit je klas is echt zo’n irritant mannetje. Zo verwaand als wat en
altijd goede cijfers. Hij probeert er ook bij te horen door een beetje stoer te doen.
Moet je ‘m nu weer zien. Een beetje geniepig met propjes schieten achter de stoel
van z’n voorbuurman. Doe het dan gewoon goed! Maar kijk, hij heeft even niet in
de gaten dat de leraar zijn kant op kijkt. Tja, dan hang je! Grijnzend buig je je over
je boek. Net goed voor zo’n kereltje. Leedvermaak.
Zo moet het ook geweest zijn voor het volk
Israël. Nee, ze waren zelf zeker ook geen lieverdjes. Het was niet voor niets dat het dreigende
oordeel van gevangenschap hen boven het
hoofd hing. Jarenlang had de Heere Zijn volk
laten waarschuwen. Ze moesten niet langer de
afgoden dienen en Hem vergeten. Ze moesten
niet op buurvolken vertrouwen in de strijd tegen
vijanden, maar op Hem alleen. Maar Israël had
al die waarschuwingen in de wind geslagen.
Ze lachten erom. Ze ergerden zich eraan. Niet
voor niets belandde de profeet Jeremia in de
gevangenis. Het volk wilde zijn oordeelspreek
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niet horen. Het ging hen best af zonder
God. De straf kwam echter wel. In het jaar
586 werd Jeruzalem ingenomen door het
leger van Nebukadnezar. De prachtige
tempel werd verwoest, met de grond
gelijk gemaakt. Het volk werd als gevangenen naar Babel gebracht. Met gebogen
hoofden gingen ze, door de kapotte stadspoort, de lange weg naar Babel.
En daar stonden ze, langs de kant van
de weg. De Edomieten, nakomelingen
van Ezau. Ze lachten en bespotten de

Misschien ben je zelf wel eens het slachtoffer
van leedvermaak geweest. Thuis of op school.
Wat deed dat met je? Misschien deed je net of
je het niet zag. Maar inwendig kookte je van
woede. Wacht maar!

Stelling
Leedvermaak is zonde.
De Edomieten gingen nog verder in hun leedvermaak. Ze zagen hun kans schoon en pikten
in wat de Israëlieten achter moesten laten.
Ze hielpen zelfs mee de gevluchte Israëlieten
tegen te houden en te doden! Daar hebben we
gelijk de oorzaak van leedvermaak te pakken:
haat! Natuurlijk weet je hoe wij door de zonde
geworden zijn. ‘’Geneigd God en onze naaste
te haten’’. Maar geloof je dat echt? Zo erg is
het toch ook weer niet? Denk dan aan die keer
dat je leedvermaak had. Dan komt naar buiten
wat er werkelijk in je zit!

Stelling
Je mag best leedvermaak hebben
als iemand het verdiend heeft.
Psalm 70
Bede om haastige hulp
1.	Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, om te doen gedenken.
2.	Haast U, o God, om mij te verlossen, o Heere,
tot mijn hulp.
3.	Laat hen beschaamd en schaamrood worden,
die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts
gedreven en te schande worden, die lust
hebben aan mijn kwaad.
4.	Laat hen terugkeren tot loon hunner
beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!
5.	Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die
U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils
geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!
6.	Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God,
haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn
Bevrijder; Heere, vertoef niet!

Vraag

Wat zegt deze psalm over leedvermaak?
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Wraak

Huilend komt je jongste zusje thuis. Twee
jongens uit groep 6 hadden haar in de pauze
al getreiterd. Na schooltijd begonnen ze weer.
Toen ze er iets van zei hadden ze haar geslagen.
Als je dat allemaal hoort begint je bloed te
koken. Kunnen ze wel, tegen zo’n klein meisje.
Nee, ze is echt niet altijd even lief. Maar ze
moeten wel van je zusje afblijven!

Stelling
Wraak nemen mag best.
Wraakgevoelens. De één heeft ze sneller
dan de ander, maar iedereen kent dat
gevoel wel. Je vind het intens gemeen.
Als je ze in handen zou krijgen…!
In het Paradijs waren er nog geen wraakgevoelens. Alles was zeer goed door God
geschapen. Maar al snel na de zondeval
lezen we over wraak. Kaïn haatte zijn broer
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Uitgangspunt:
Obadja: 15-16

Abel, omdat God zijn offer wel aannam,
maar dat van Kaïn niet. In Genesis 4:23 lezen
we van Lamech, die een man doodsloeg
omdat hij hem een wond bezorgd had. Het
volmaakte van Gods goede schepping was
wreed verstoord.
Je begrijpt vast wel dat je niet zomaar
iemand kan doodslaan uit wraak. Maar
hoever mag je gaan? Moet je alles zomaar
toelaten? Natuurlijk moet je vergeven, maar
dat hoeft toch niet altijd direct? De ander
mag best merken dat jij boos bent! Hoe doe
je dat?

Vraag

Vergeven is één van de moeilijkste dingen
voor ons. Hoe komt dat, denk je?

Vraag

In Exodus 21:23-25 gaat het over ‘oog om oog,
tand om tand’. Maar in Mattheüs 18:22 lees
ik over ‘zeventig maal zeven maal’ vergeven.
Hoe zit dat? Gebruik hierbij ook wat de Heere
Jezus hierover zegt in Mattheüs 5.

Terug naar het land Israël. Herinner je nog
dat de weggevoerde Joden bespot en lastiggevallen werden door de Edomieten? De
Joden zelf konden de Edomieten hiervoor
niet ‘terugpakken’, ze waren immers in ballingschap, in gevangenschap? Trouwens, hadden ze zelf ook niet hun zonden? Hoe kun je
dan anderen op hun zonden aankijken? Een
les voor ons! Wat zijn wij snel geneigd om de
zonden bij anderen aan te wijzen.

Toch worden de Edomieten ‘aangepakt’ voor
hun leedvermaak. God Zelf neemt wraak. Hij
doet dat niet omdat Hij medelijden had met
Israël of omdat ze het verdiend hadden. De
enige reden voor Gods wraak is dat Israël Zijn
uitverkoren volk is. Het zijn Zijn kinderen. Er
wordt wel eens gezegd: wie Gods kinderen
aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Het teerste wat je hebt. Je raakt God Zelf aan. Zou je
dan niet voor de straf moeten vrezen?
Wat ben je veilig als je een kind van God
bent. Dan zal de Heere ook voor je instaan en
je beschermen voor vijanden. God is Rechter
Die ’t beslist! En als jouw zonden vergeven
zijn, dan zal je een ander ook kunnen en willen vergeven. En voor hen bidden. Zelfs voor
je grootste vijanden!

Stelling
Je bent sterk als je anderen
echt kunt vergeven.
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Erfenis

Uitgangspunt:
Obadja: 17-21

God van Israël. Van Hem staat in de Bijbel
geschreven: ‘’Ik , de Heere, worde niet
veranderd.’’ Hij blijft dezelfde. Ook in de
trouw aan Zijn volk, ondanks dat ze Hem
afgeschreven hadden.

Vraag

Welke voorbeelden uit de Bijbel ken je
waarbij de Heere (soms na jaren) doet
wat Hij heeft beloofd?

Wat een huizen! Vol bewondering kijk je om
je heen. Je zal maar in zo’n groot landhuis
wonen. Dan heb je het goed voor elkaar!
‘’Zeker een flinke erfenis gekregen’’, grijns je.
Tja, zou kunnen…

Eigenlijk helemaal niet zo’n leuk woord,
erfenis. Wanneer krijg je een erfenis? Als
iemand gestorven is, worden het geld en
de bezittingen verdeeld. Dat moet eerlijk
natuurlijk wel eerlijk gaan. Meestal niet zo
makkelijk. Regelmatig ontstaan daarover
ruzies. Maar ook als dat niet het geval is, is
het geen leuke bezigheid. Want ook al krijg
je misschien veel geld, er is wel iemand
waar je van hield gestorven.

Vraag

Weet je voorbeelden uit de Bijbel over
een erfenis? Hoe ging dat?
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Vraag
Het is best vreemd dat de profeet Obadja
over een erfenis schrijft in zijn Bijbelboek.
Het heeft in ieder geval niets te maken
met het sterven van ouders. Deze erfenis is
ook niet te vergelijken met wat wij erfenis
noemen. Het enige wat overeenkomt: je
moet er (lang) op wachten. Welke erfenis
bedoelt hij?
Obadja denkt aan de Joden in Babel, in
gevangenschap. Eerlijk verdiend, denk je
misschien, als je leest waarom ze daar naar
toe gevoerd zijn. Eigen schuld! Misschien
denk je ook wel: ‘Hoe zal dat volk ooit weer
in hun eigen land terugkomen?’ Het is
hopeloos. Dat is misschien nog meer waar.
Ongetwijfeld hebben Israëls vijanden, de
buurlanden, dat ook gedacht. Maar ze
vergaten om rekening te houden met de

De Heere brengt na 70 jaar Zijn volk
weer terug in Jeruzalem. Leg uit waarom
dat ‘erfenis’ genoemd wordt. Wordt er
misschien nog meer mee bedoeld?

Gelovigen krijgen niet alleen een aardse
erfenis. Een aardse erfenis moet je aan het
einde van je leven weer inleveren. Daar heb
je niets meer aan. Erfgenamen verdelen het
weer verder. Ook de gelovige Joden hadden
met het terugkrijgen van hun vrijheid niet
het belangrijkste. Er wachtte een echte
erfenis op hen. Er was namelijk Iemand
gestorven. De Heere Jezus! Omdat Hij
gestorven is, en de schuld van mensen
voor God betaald heeft, staat er een erfenis
te wachten! Hij is ook opgestaan. Daarom
kan Hij die erfenis uitdelen aan alle mensen
die geloven dat zij zelf doodschuldig zijn,
net als de Joden.
Wat een verschil met een aardse erfenis!
Die geef je niet aan vijanden. De Heere
Jezus doet dat wel. Nog meer verschillen?
Een klein gedeelte van de erfenis krijg je
in je leven al. Maar het grootste gedeelte
wacht nog. Die krijg je bij het sterven. Een
erfenis die eeuwigheidswaarde heeft! Die
kun je meenemen. Je krijgt zelfs nog meer.
Alles wat er is! Ligt die erfenis ook al op jou
te wachten?

Zet een aardse erfenis tegenover de hemelse erfenis voor Gods kinderen.

Overeenkomst

Verschil
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Wraak!

Stelling
Wraak is een goed middel om te
laten voelen wat je gedaan hebt.

