
Inleiding op Obadja

Et boek Obadja is et vierde boek van de verzaemeling van de zonuumde Twaelf Profeten. 
Disse verzaemeling van profeteboeken is vermoedelik in de vierde of de dadde ieuw 
v.Chr. ontstaon. Et boek is nuumd naor de profeet die vermelded wodt in et opschrift 
1:1. Over Obadja is veerder niks bekend. De tekst het ok gien konkrete ankneupings-
punten veur een datering van zien optreden. Algemien wodt anneumen dat vas 11-14 op 
een bedekte meniere angeft dat et over de verovering en verwoesting van Jeruzalem deur 
de Babyloniërs onder Nebukadnessar in 586 v.Chr. gaot. Riekaans is et boek saemensteld 
uut profetische teksten van verschillende tieden (zesde-dadde ieuw v.Chr.).

Dit kleinste boekien van de Hebreeuwse biebel het een tal veurspellings over Edom en 
Israël. De onheilsprofetie over Edom toont starke overienkomsten mit Jeremia 49. De stiel 
van Obadja wisselt: van poëzie tot, in de laeste vassen, poer proza. Et centraole thema is et 
oordiel over et volk van Edom. Dit volk wodt mit naodrok ok wel Esau nuumd, en zo 
veursteld as broedervolk van et volk van Jakob. Omreden Edom warkloos toekeek doe 
Juda veroverd en verwoest wodde, zal et deur God zwaor straft wodden. De profetie is 
vermoedelik bedoeld west as troost en anvietering veur de Judese toeheurders.
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De profetie van Obadja. 

De Heer het een bosschopper stuurd naor 
alle volken; ok wi’j hebben zien bosschop 

1 heurd: “Kom, lao’we de stried angaon te-
gen Edom!” Dit is wat God, de Heer, over 
dat volk zegt:

2 Ik maek van jow een volk van niks, 
waor deur iederiene op daelekeken wodt.
3 Deur je grootsighied hej’ je verleiden laoten: 
hoge woon ie, hoge in de rotskleuven, 
daor hej’ je huus bouwd, 
en ie daenken: Wie haelt mi’j naor beneden?
4 Mar al vlieg ie zo hoge as een aorend, 
al bouw ie je nust in de steerns, 
dan nog hael ik je naor beneden 
– zegt de Heer.
5 Kommen d’r dieven, rovers in de naacht – 
ze stelen alliend wat ze willen. 
Mar Edom, ie bin leegplunderd! 
En kommen d’r droeveplokkers – 
ze zullen niet alle trossen plokken.
6 Mar Esau zien volk is uutschudded, 
zien schoelplakken bin leeg steulen!
7 Bondgenoten verdreven je uut je eigen laand, 
vrunden hebben je verraoden en versleugen, 
taofelmaoten lokken je in de valle, 
en ie blieven veraldereerd aachter.

8 De dag komt – zegt de Heer – dat ik de 
wieze mannen in Edom ommebrengen 
zal, zodat d’r in de bargen van Esau zien 
volk gieniene meer is mit ok nog mar een 
betien benul. 9 De helden van Teman zul-
len verlamd staon van de schrik; in de bar-
gen van et volk van Esau wodt iederiene 
ommebrocht, gieniene blift in leven. 10 Ie 
hebben je tegen et volk van Jakob keerd, 
geweld bruukt tegen je eigen breur: daor-
omme zuj’ mit schaande overdekt wodden 
en veur altied uutroeid wodden. 11 Op de 
dag daj’ toekeken hoe vremden de bezit-
tings van je breur votsleepten, hoe buten-
laanders de stadspoorten ingongen en et 
lot wurpen over Jeruzalem, doe waj’ krek 
zoas zi’j. 12 Die dag haj’ je niet vermaeken 
mocht in de ellendige omstanighied die je 
breur trof, ie hadden je niet verheugen 
mocht in de ondergang van et volk van 
Juda, en op die dag van aangst haj’ heur 
niet bespotten mocht. 13 Die dag haj’ de 
poorten van de stad niet ingaon mocht, ie 
hadden je op die dag van onheil niet ver-
maeken mocht in et kwaod dat mien volk 

andaon wodde, en op die dag van ongelok 
haj’ je niet vergriepen mocht an heur be-
zittings. 14 Op die dag van aangst haj’ die-
gene die de bienen neumen niet tegenho-
len mocht om ze ommekommen te lao-
ten, en zi’j die ontkommen weren niet 
uutleveren mocht. 15 Mar de dag van de 
Heer komt dichtebi’j veur alle volken; dan 
zullen ze mit jow doen wat ie mit heur 
daon hebben, dan zullen je daoden op je 
eigen heufd daelekommen. 16 Zoas jim, 
volk van Jakob, op mien heilige barg de 
beker van mien lelkens drinken mossen, 
zo zal elk volk die drinken. Zi’j zullen 
drinken moeten tot ze niet meer kunnen, 
tot dat et krek is asof ze gienertied be-
staon hadden. 17 Mar jim vienen een toe-
vlocht op de Sion; de Sion wodt weer een 
heilig plak. Et volk van Jakob zal zien be-
zetters votjaegen: 18 Jakob zien volk zal et 
vuur wezen, Jozef zien volk de vlamme, 
en et volk van Esau de stoppels. De stop-
pels gaon in vlammen op, et vuur zal ze 
verteren, en gieniene van Esau zien volk 
zal ontkommen – de Heer het zegd. 19 Et 
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volk van Jakob zal de Negev en de bargen 
van et volk van Esau in bezit nemen, de 
Sefela en et laand van de Filistijnen, en ok 
de gebieden van Efraïm en Samaria, en 
Benjamin en Gilead. 20 De bannelingen 
uut Israël, die een legermacht wodden 
binnen, zullen et laand van de Kanaänie-

ten veroveren tot an Sarefat, en de banne-
lingen uut Jeruzalem, die now nog in Se-
farad binnen, zullen de steden van de Ne-
gev in bezit nemen. 21 Bevrijders zullen 
de Sion opgaon en regeren over de bargen 
van et volk van Esau – en an de Heer zal 
et keuningschop toeheuren.


