Het boek Obadja
Obadja 1.
(V) Hoogmoedig Edom is misleid en wordt gedood, dat is het
doel.

1. Het visioen van Obadja: ‘Dit zei de Heer over
Edom: ‘Wij kregen een boodschap van YaHWeH,
een ambassadeur is uitgezonden naar de
samenlevingen. ‘Sta op, laten wij tegen hen
opgestaan zijn om te strijden!’
2. Kijk, ik maakte u klein onder de samenlevingen,
u wordt vreselijk geminacht.
3. De trots van uw hart bedroog u, daar wonend
tussen de rotskloven. Hoog daarboven woont hij
en zegt in zijn hart: ‘Wie zal mij naar beneden
op aarde gehaald hebben?’
4. Al zult u zo hoog als een arend geklommen zijn
en al plaatst u uw nest tussen de sterren, ik zal
u vandaar naar beneden gehaald hebben,’ zegt
YaHWeH.
5. ‘Toch overvielen dieven u, toch vallen zij ’s
nachts aan, hoe verslagen werd u! Zullen zij niet
genoeg gestolen hebben? En als zij die de
druiven plukken naar u toe kwamen, zullen zij
dan geen nalezing overgelaten hebben?
6. Hoe werd Esau tentoongesteld! Zijn geheime
zaken werden uitgezocht.
7. Over de grens stuurden zij u weg, alle mensen
(enosh) die een verbond met u hebben. De
mensen die vrede met u hebben bedrogen u, zij
overwonnen u, uw strijd (om brood) hebben zij
veroorzaakt, zij zullen een valstrik onder u
geplaatst hebben, zonder dat hij het begrijpt.
8. Vernielde ik de wijze mannen uit Edom (rode
aarde) op die dag dan niet,’ zegt YaHWeH, ‘met
alle inzicht op de berg van Esau (handtastelijk)?
9. Uw helden uit Teman (het zuiden) stonden dan
versteld dat het doel het doden van iedereen op
de berg van Esau is door ze afgeslacht te
hebben.’
(V) U krijgt loon naar werken voor de vernedering van uw broer
Israël.

10. ‘Om het geweld tegen uw broer Jakob zult u zich
vol schaamte verborgen hebben, voor altijd
werd u afgesneden.
11. Op de dag dat u tegenover staat, op de dag dat
vreemden zijn leger gevangennemen en
buitenlanders zijn poorten binnendrongen, over
Jeruzalem het lot wierpen, zelfs toen was u een
van hen.
12. Heeft u dan niet staan kijken op de dag van uw
broer, op zijn onheilsdag? Heeft u zich dan niet
over de zonen van Juda verheugd op de dag van
hun vernietiging? Heeft u dan niet zo’n grote
mond gehad op de dag van hun vervolging?
13. Bent u de poort van mijn volk niet ingegaan op
de dag dat zij gebukt gaan? Heeft u niet naar zijn
tegenspoed gekeken op de dag dat hij gebukt
gaat? En heeft u niet aan tafel gezeten (om hem
weg te sturen) tegenover zijn leger op de dag
dat hij gebukt gaat?

14. Heeft u niet langs de kruispunten gestaan om de
ontsnapten af te maken? Heeft u zijn eigen
overlevenden niet uitgeleverd op de dag van zijn
nood?
15. Want de dag van YaHWeH over alle
samenlevingen is nabij, wat u zelf deed zal ook
met u gebeurd zijn. Uw beloning zal op uw eigen
hoofd zijn teruggekomen.
16. Want net zoals u op mijn heilige berg dronk, zo
zullen
alle
samenlevingen
voortdurend
gedronken hebben. Zij dronken, goten het naar
binnen en waren niet meer zoals zij geweest
waren.’
(G) Jakob is als een vuur dat Esau als stro verteert.

17. ‘Maar zij die ontsnapt zullen zijn, zijn op de berg
Sion, en die was heilig, dan beërfde de familie
van Jakob zijn eigen bezittingen.
18. Dan werd de familie van Jakob als een vuur en
de familie van Jozef als een vlam. Het huis van
Esau is als stro, zij ontbrandden onderling en
verteerden, van de familie van Esau zal er geen
overlevende geweest zijn.’ Want YaHWeH
beloofde dat.
(V) YaHWeH stelt verlossers tegenover Esau om Zijn koninkrijk
tot stand te brengen.

19. ‘Dan beërfden zij de Negeb (het zuiden), de berg
van Esau en de laagvlakte van de Filistijnen
(immigranten) zelf. Alle velden van Efraïm
beërfden zij dan, met de velden van Samaria,
Benjamin en Gilead.
20. De ballingen van dit leger zijn voor de zonen van
Israël als de Kanaänieten (vernederaars)
tegenover Zarfath (gelouterde mensen), en de
ballingen uit Jeruzalem als een scheidbrief, zij
zullen de steden van de Negeb in bezit genomen
hebben.
21. Dan trokken verlossers de berg Sion op om daar
een oordeel te vellen over de berg van Esau en
werd het koninkrijk van YaHWeH tot stand
gebracht.’

