De profeet Obadja, wat betekent: dienstknecht van Jahweh. Hij trad op kort na de
Babylonische inval en de vernietiging van de tempel en de stad Jeruzalem. Edom
had aan de zijde van de Babyloniërs gestaan, dat wekte grote woede op bij Juda.
Ps 137:7 HEERE, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij
zeiden: Haal neer, haal neer die stad, tot op haar fundament!

Zo is deze kleine profeet niet de enige die schrijft over nog niet vervulde profetieën
aangaande Edom in de eindtijd. Edomieten zijn al de nakomelingen van Esau,
Amalek, kleinzoon van Esau inbegrepen. (Gen.25) Jacob en Esau al in strijd met
elkaar tijdens hun geboorte. Deze strijd is nog steeds niet ten einde, het
moordzuchtige Edom wordt in de toekomst de grote verliezer, dit is wat de profeet als
boodschap geeft in de naam van God. Godspraak over Esau.
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(1,2) Edom zal worden verzwakt en vernederd als
volk. De profeet blijkbaar uit de stam Issakar.(1
Kron.7,3) Volgens anderen, zelf een Edomiet! Deze
boodschap zullen alle volkeren op tijd eens horen.
Waar situeren wij vandaag Edom, Israëls
tweelingbroer waarover de profeet schrijft?
Het wijst naar Saoedi-Arabië, vandaag nog
ogenschijnlijk in groot aanzien. (3) Het volk draagt
nog steeds hetzelfde karakter als de onverschillige
maar strijdlustige Esau. Esau dacht anders, hij
geloofde niet in de God van zijn broer Jacob. Hij
trouwde met Hettietische of vandaag Turkse
vrouwen. Een hoogmoedig hart, misleidt hem ook
vandaag nog. Weelde en rijkdom kan leiden tot
machtsmisbruik en het voeren van een
hoogmoedige politiek.
Zijn haatdragend denken is nog steeds gericht tegen zijn tweelingbroer Jacob, het
huidige Israël. Tijdens de Romeinse aanval op Jeruzalem speelde hij Esau, Judas,
beloofde Jacob te helpen, en vermoorde vele joden. (Jos. Flavius)

UITVERKOREN VOLK?
God had een uitverkoren volk, en satan doet dit achter met het hoogmoedige Edom.
Een ander volk met een andere godsdienst, de koran! De satan wilde de troon, en
plaatste de Omar Moskee in plaats van de tempel. De profeet Daniel beschreef dit
als een “Gruwel der verwoesting”, een afgoderij, een valse godsdienst, waarvoor veel
bloed zou worden vergoten! Je moet blind zijn om dit vandaag niet te begrijpen.
31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been
gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting,
ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden
en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.Dan.11
Later schreef de apostel Johannes over mensen die als “Joden “ gelijken, en hij
bedoelde de Edomieten, nakomelingen van Esau! (Joh.8:33) De Joden waren wel
slaven geweest in Egypte!
De profeet Obadja laat weten waar hij woont. Hij woont veilig in hoge rotskloven en
schuilkelders. Schatten in Petra, waar de nakomelingen van Kaïn zich vestigden?
Zijn denken is ogenschijnlijk rustig, want wie zou hem kunnen aanvallen en
overwinnen. Hij lijkt onoverwinnelijk.
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(4) De Here laat weten hem te zullen vinden. Zijn veiligheid zocht hij in de hoogte, en
dit gaf toen wat
veiligheid en
controle.
Al was het “tussen
de sterren”. Vandaag
kunnen wij dit
actueel benaderen,
denk aan de vele
satellieten welke zich
bevinden in het heelal, door verschillende machtige rijke landen. Ook al zijn daar
controlemiddelen of militaire middelen, als Amerikaanse militaire drones, welke de
Saoedi onlangs kochten.
God zal hem neerhalen, vernederen! (5) De profeet laat weten dat ze onverwacht als
dieven inbreken, zullen worden bestolen, tot er nog weinig overblijft. De druiventelers
zullen de laatste druiven stelen. (6,7) Terwijl Esau (Saoedi) zich heeft gevoegd bij
zijn bondgenoten, laat hij zich vangen. Zijn land wordt onderzocht naar geheimen en
rijkdom, door anderen welke zijn land binnenvielen. Hij werd bedrogen, door wie of
welk land weten wij niet. Enkel wie uw brood eten, verraad? Olie sinds 1938?
(Jer.49:9,10)

Te dien dage…
(8) De wijzen in Edom waren hun verstand verloren lijkt het wel. Er is controleverlies
vanuit de hoogte in het gebergte van Esau. Blijkbaar heeft de profeet Jeremia ook
inzicht gekregen over dit gebeuren:
7 Over Edom. Zo zegt de Here der heerscharen: Is er
geen wijsheid meer in Teman, is aan de verstandigen
raad ontglipt, is hun wijsheid verdwenen?
8 Vlucht, keert om, schuilt diep weg, inwoners van
Dedan, want Esaus verderf heb Ik over hem gebracht, de tijd dat Ik aan hem bezoeking
doe.Jer.49

(9,11) Teman, een stad in Saoedi-Arabië, verliest zijn
bestaan. Volgens Amos 1:12 zal er schade zijn tot
dicht bij het Bosra in Irak. Nucleaire aanslag?
Natuurramp? God vergeet niets. Israël, Jacob werd
gewelddadig aangepakt, dit is de reden van het
einde van Esau. Geschiedenisschrijvers kunnen de
waarheid verkrachten, doch God iets wijsmaken gaat niet! Edom liet alles gebeuren
toen Jeruzalem werd veroverd door de Babyloniërs.

De benauwdheid van Jacob en Gods waarschuwingen.
(12,14) Gods volk heeft inderdaad al verschillende malen doodsbang geweest. De
Holocaust is niet vergeten. Hitler was een Edomiet, volgens Joodse bronnen. Het
hedendaags gebeuren brengt opnieuw Israël in angstige dagen.
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God waarschuwt dat men niet met blijdschap zal mogen toekijken naar de dag van
rampspoed over Zijn volk en Zijn stad Jeruzalem. Die dag van zijn ondergang is
voorbij, Israël staat terug op de kaart, niemand geloofde er nog in na al die jaren!
God verzamelt vandaag zijn volk, naar hun beloofde land. Wee gij Edom, die een
“grote mond” wil opzetten tegenover Israël.
De profeet waarschuwde Edom om niet binnen te gaan in Jeruzalem zoals de
Babyloniërs deden. Tot tweemaal toe schrijft Obadja om zich niet te verheugen over
het onheil dat Israël treft en zal treffen. Edom heeft zich verheugd de eerste maal.
Doch nu is het opnieuw gewaarschuwd voor de eindtijd. God waarschuwt Edom om
de Joodse vluchtelingen te vermoorden. Hier is sprake over de grote verdrukking, de
benauwdheid van Jacob, eindigend met Armageddon.

De Dag des heren 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.

Hier komt de afrekening van de eeuwenoude vijand van Israël (Jacob), Edom (Esau)
Het kwaad handelen van Edom tegenover Jacob zal zich herhalen. Gods oordeel
komt over alle Verenigde Naties die Israël veroordelen en vals beschuldigen. Edom
zal dus een kwade rol spelen tegenover Israël, doch dit zal oorzaak zijn van zijn
eigen ondergang.
(16) Hier werd een beeld naar voor gebracht van verwarring en verbazing over het
gebeuren op deze tempelberg. Israël
heeft al die beker gedronken. Doch nu
zullen al die volkeren welke optrekken
naar Jeruzalem Gods beker drinken tot ze
sterven. Ze dronken en zullen de beker
van Gods toorn drinken. In die tijd gaf
men ook een gifbeker aan iemand welke
ter dood werd veroordeeld. Deze profetie
is dubbel in uitvoering, zoals vele andere
verzen waarvan slechts een eerste
gedeelte in vervulling is gegaan, en het
laatste nog komen moet.

ISRAEL ZAL OVERWINNEN
(17,18) Hier is sprake over een
ontsnapping in veiligheid. ( Hebr.”Peletah”).
Daar zal een overblijfsel van Joden
ontsnapt zijn, en hun bezittingen terug
krijgen.
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Welke Joden zullen dit zijn?
Daarop heeft de profeet Joel een antwoord: Alle Joden die de “Naam des heren
aanroepen”! Dit zijn Messiaanse joden die Jezus als hun Messias hebben
aangenomen tijdens de grote verdrukking. Zij hebben zich bekeerd, na de
genadetijd.

32 En het zal
geschieden, dat ieder
die de naam des
Heren aanroept,
behouden zal worden,
want op
de berg Sion en te
Jeruzalem zal ontkoming
zijn,
zoals de Here gezegd
heeft; en tot de
ontkomenen
zullen zij behoren, die de
Here zal roepen. Joel.2
16 En de Here brult uit
Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de
Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen
Israëls. 17 En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion,
mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen
zullen er niet meer doortrekken. Joel 3

De berg Sion zal na de bezetting door de vijand, opnieuw in handen komen van het
Joodse volk. Daar zal de derde ontheiligde tempel verlaten staan. Daar waar de
antichrist zich zal hebben laten aanbidden als een god! De zondeval kwam er door
“als god te willen zijn”! Israël zal opnieuw daar wonen, het bewijs dat de V.N. zal
falen. De beschrijving welke wij hier aantreffen, lijkt op nucleair vuur. Mensen zullen
branden als stoppels ten gevolge van de ontwikkelde grote hitte van een kernwapen.
Dit lijkt het einde van Edom. (Saoedi-Arabië) Niemand kan hier nog aan twijfelen,
want: De Here heeft gesproken, en Obadja was een echte profeet.
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NIEUWE LANDGRENZEN, JUDA BEZIT NU EDOM! (Ezech.25,13)
(19,21) Met het Zuiderland kijken
wij naar het zuiden van Israël, het
gebergte van Esau dit zal behoren
tot Israël, samen met Efraïm,
Samaria, en de Benjaminieten
krijgen Gilead. Edom had vroeger
Bosra tot hoofdstad. De
gebiedsuitbreiding zal naar alle
richtingen uitgaan. Wij lezen
nergens dat iemand Edom zal
helpen in de strijd. De
weggevoerden in gevangenschap
zullen terugkeren. Ook de
gevangenen in Sefarad, (Modern
Hebreeuws) zou volgens de
rabbijnen Frankrijk kunnen zijn.
Sefardische Joden waren in
Spanje.
Wie zijn de verlossers die de berg
Sion zullen bestijgen? De profeet
Daniel laat er geen twijfel over
bestaan, de kinderen Gods!
27 En het koningschap, de
macht en de grootheid der
koninkrijken onder de ganse
hemel zal gegeven worden aan
het volk van de heiligen des
Allerhoogsten: zijn koningschap
is een eeuwig
koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dan.7
Vandaag vervolgen en vermoorden het nageslacht van Edom de christenen van
welke aard ook. Doch de christenen welke gekocht waren met het bloed van
Christus, het Bijbels christendom, zal straks regeren met Christus.
9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar
zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit
elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk
en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.Openbar.5

Ten einde zien wij dat de Here zelf zal regeren op de troon van David, wat wijst op
het duizendjarige vrederijk.
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