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Gods liefcle
totlsraél

\

/e hebjullie liefqehad,’ zegtjalzulelz; maarjullie zeggen: ‘I/Miarirz hebt U ans liefgelzad?’ ‘Is
Esau nietjaleobs broer?’_ﬂuisrert]a/zweh, ‘roe/1 heb Ilejaleob liefgelzad en haatte Ile Esau. Ile

maalere zfjn beqgen tot een woestenij en gqf zijn erfdeel aanjalehalzerz 1/an een woestijn.’ En als
Edam zegr: ‘l/Vz_'j zijn uenuoest, maar w1_'j zullen de woeste plaatsen lzerbouwerz.’ Z0 zegr jahwe/1
van de legermac/zten: ‘Laar hen bouwerz, Ile zal her sloperz en men zal hen rzoemen: “Gebied 1/an
de sleclztlzeid en her uolle waarop jalzwelz uerbolqen is uoor eemmg. ” En alsjullie ogen lzet zien,
zullenjullie zeggen: ‘ilalzu/eh z1_'j grout gemaa/er bouerz lzet gebied 1/an Israel! ”’ (]Wl1:1-5)

Gods beloften

Deze uitspraak staat helemaal vooraan

nen uitleveren. Israel? Zou Ik je pri_js-

Toenamcs van zurc onvruchtbare bo-

en doordrenkt her hole boek. Her is

geven als Adina, je laten ondergaan als

deins, plaatselijke ()V€1'S[1'OI11lI1g€I1_ wer-

de basis waarop alle andere uitspraken

Seboim? Mijn hart wordt verscheurd.

velwinden, orkanen, to1'nado's. aardbe-

van de profeet rusten. “‘Ik heb jullie

door barmhartigheid word Ik bewa-

vingen en oogsten die mislukken. Het

liefgehad," zegt jahweh: maar jullie
zeggen:"\X/aarin hebt U ons liefge-

gen. lk zal mijn toorn laten varen en

tegenwoordig bang voor zijn, niaar

had?""ls Esau niet _]akobs broer?"

ten.\X/ant God hen ll-c, en geen n1ens_

waar men ook vroeger voor vreesde.

Voor de gelovige in Israel werd op d-at

ﬁuiste1"t_[ahweh,“toch heb Ikjakob
liefgehad en haatte Ik Esau. Ik maakte

Ik hen injullie n1idden_ Ik ben heilig,
Ik zal niet meer in woede ontstekeif

moment dc vraag actuccl:‘\X/aar is dc‘

zijn bcrgen tot con woestenij en gaf

(Hsl 1:8-9).

zijn gebeurtenissen waar de inensen

lierde van God? En dc hedendaagse

zijn erfdeel aan jakhalzen van een

In her hele Oude Testament vinden

niens kwam uiteindelﬂk op de gedach—

woestijn.“'

we als een rode lijn Gods bijzondere

te: God heeft Zich teruggetrokken van

Het doel en dc hoop voor Israel zijn

liefde voor Israel, zijn oogappel.Al

deze planeet_ of: God is dood.

vanafde roeping van dc aartsvaderen

worstelen we met de schijnbare te-

zichtbaar in Gods karakter en liefde.
Liefde betekent: zich toewijden en
vasthouden aan iem-and, ieniand ach-

wordt die liefde openbaar (Dt4:37;
vgl. 1U: 15: 2Kr2U:7:_ls-H :8—1(l). En

genspraak tussen Gods liet-de en Gods

terna gaan ofieniand ontdekken en

later, bi_j dc verlossing uit Egypte,

belofte. De abstracte koude God is

openbaart _]ahweh dat expliciet aan

na Christus. In die tijd bewecrde dc
ketterse Marcion dat God volledig

uitkiezen boven anderen. Echte liefde
is onvergankelijk. Ze verbindt twee
personen voor eeuwig aan elkaar.
D€ZC lielde is niet passiefiofenkel innerlijk aanwezig. ze komt duidelijk op

Hij jullie lietakreeg en uitkoos —jullie
waren het kleinste van allemaall Maar

\'ri_j was van emotics ofgevoelens. De

een actieve wijze tot uitdrukking.‘De

omdat Hij jullie liethad en Zich Wilde

Door de nioeilijkheden rondoin ons

clan vaak dc sobere oplossing. Z0 was
dat al her geval in de tweede eeuw

zijn volk: 'Het is niet omdatjullie talrijker waren dan de andere volken dat

God van Marcion was volledig apa-

liefde is een vlammend vuur. een 1aai-

houden aan war Hij jullie voorouders

thisch.\/elen denken vandaag net zoals

ende v1am.Zeeén kunnen haar niet

onder ede had beloofd. heeft jahweh

Marcion. Ook het volk Israel worstelde met deze gedachten. Opnieuw

doven, rivieren spoelen haar niet Wag.‘

jullie met sterke hand bevrijd uir de
slavernij. uit de macht van de farao. de

moest het eraan herinnerd Worden

(H1816). Gods liefde waarop Maleachi
wijst is in de hele geschiedenis van

koning van Egypte' (Dt7:7-8). Er is

dat God hen liefhad.V00r God lag die

Israel op een duidelijke wijze zicht—

geen enkele oorzaak vanuit het volk

hetde voor het opr-apen_ maar het volk

baar geworden. Israel was kostbaar en

lsraél voor her ontvangen van Gods

zag her Him‘

waardevol in zijn ogen (Is-l3:4). Met

liefcle. Pure genade leidde God ertoc

een eeuwige liefde hield Hij van dit

om Israel lietite hebhen. Die lietde

Elm boodschap van liefde
Dc boodschap van de profeet Male:-ci:-;i
niet met her oordeel. De
purest start bij Gods lietde voor het
iii [ﬂ'1§lI'lk hebjullie lietgehad.‘

I

El-l'2lI]1 niet opnieuw te gronde rich-

volk (]r3l:3). En zelfs later toen het

was geen cadeau voor Israels ijver of

volk zich van jahwch afkeerde en de

dienstbaarheid.Volstrekt niet._Iuist

atgoden achterna liep. zci jahwchz

Malcachi toont ons de ondankb;1ar-

‘Ach Efra'1'm, hoe zou Ikje ooit l(L1I1—

heid en zonde van het volk tcgenover

nen prijsgeven? Hoe zou Ikje kiln-

God (vgl. (M25123; R1119: 1 U-13).

bode november ZHII‘

Jahwehs liefde betwisr

proFeer.‘Al voor ze geboren waren

in de geschiedenis van de aartsvader

Toch leek her alsofde reruggekeerde

en nog niers goods ofslechrs gedaan

Jakob:‘En hij ging ook in tor Rachel.

ballingen voldoende reden haddcn
om re twijfelen aan de liefde van
Jahwch. De proclaniatie van Gods
liefde klonk irnmers uir de profetenmond in een rijd van onvervulde

hadden, werd haar [d.i.: Rebekkal
gezegd: “De oudste zal de Jongsre
dienen." Gods besluir blijfr namelijk

hij diende biJ hem nog andere zeven

beloften, polirieke atliankelijkheid

en had ook Rachel lievcr dan Lea: en

van krachr: God kiesr een mens nier

jaren.Toen nu Jahweh zag, dat Lea
CK; 0 haat was. opende Hij haar baar-

uir op grond van zijn daden. maar

moeder; maar Rachel was onvrucht-

omdat Hij hem roepr' (Rm‘):ll-12).

baar' (GN2‘):3(). SV). Esau zou dus

en maatschappclijke en economische

Welk voorrechr had Jakob nu vanuir

minder geliefd zijn dan lsraél.Toch is

nood. Her was duizend_jaa1‘ geleden

zichzelf regenover Esau? God hield

dezc verklaring een verlegenheidsop-

dat God hen verlosr had uir Egvptc

echt geen rekening nier zijn posirie

Iossing om her mogelijke docrrinege-

en hun een land van melk en honing

als rweedc nakomeling (Gn25:25), de

vaar van een zogenaamde uitverkie-

had beloofd. En her volk had gezien

svmparhieen van zijn ouders (vsZ8)

zing rot verwerping re omzeilr-n.‘ We

hoe God nier alleen zijn volk uit

ofzijn goede werkcn (vs2‘)-3-I-). De

moetcn echrer voorzichtig zijn om

Egypre had bevrijd. maar ook koning

keuze had echr niers re maken met

re snel een vcrbinding re zien russen

Kores had bewogen om zijn volk uit

astrologische zaken_ zoals dc Mani-

‘IieFde' en ‘verkiezing tor her eeu\vi-

de ballingschap re laten terugkeren

cheeers dachren ofmcr vcrdiensre

ge Ieven' of‘haar' en ‘verkiezing voor

naar Jeruzalem. Her had de bevriJ-

die God al van revoren had gezien.

de eeuwige rampzaligheid — waarbij

dende hand van God meerdere keren

zoals Pelagius dachr.Alleen Gods

de Schrift sowieso al nergens spreekr

ervaren. Maar roch, door dc 1noei-

eigen Iiefde vormde her besluir om

over een eeuwige venverping. Deze

lijke omsrandigheden en misoogsten

Jakob uir re kiezen. En die keuze

woorden zeggen niers over de ecu-

(IVIIYJII 1-12) kwainen er bij de re-

werd gemaakt voordat Jakob en Esau

wige toesrand van een persoon. ze

ruggekeerde ballingen rvvijfels over

geboren \\'aren en voorclar zij ook

\\‘i_izcn enkel op de \\'eg waarop die

Gods belofren op. Her leek erop dat

maar iers hadden kunnen doen. De

persoon zich bevindt. Ook uir her

de ulrieme zegen uitbleefi die God

verkiezing van Jakob boven Esau was

“geliefde volk Israel is nier iedereen

door zijn profcten aan her volk had

geworreld in een absolute liefde die

gered voor her eeuwige leven.

voorzegd (2:17; 3:13-15). Misoogst

we nier rationeel in kaarr kunnen

Hot gaar hier rrouwens verder dan

en hongersnood was hergeen de klok

brengen.

enkel een contrast in rechnische ter-

sloeg! Kon men onder die omstan-

God had Esau rijk gezegend

men russen ‘haar' en ‘lieFde'.Juisr de

digheden nog aannemen dat God

(Gn27:3‘)--IU), maar nu bij her schri_i-

beschri_i\'ing die op deze uirspraak

zi_jn volk liethad? Dc prorﬂeer geefr

de gedachten van her volk weer:

ven van her laarsre protetische boek
in her Oude Testament moesr de

volgt. toont dat God her nageslaclit
van Esau nier alleen maar een rwer-de

'VVaarin hcbr U ons lieFgeliad?' Kun

Heer zeggen dat Hij Esau had gehaat:

plaars heeft gegeven. maar echr ge-

Jeje voorstellen darje kind nadarje

‘Esau haarte Ik.' De kernvraag is hoe

haat heefr: ‘Ik maakre zi_in bergen rot

alles voor hem ofhaar gedaan hebr,

\ve de regenstellingen ‘Iierde’ en ‘haat’

een woestenij en gafzijn erfdcel aan

deze \voorden op een bepaalde dag

jakhalzen van een \voestijn.' En verder zegt vs-I dat God de landsrreek
van Edom ‘gebied van de godde-

Hij herinnerr zijn volk opnieuw aan

moercn opvarren.Velen komen met
dezc begrippen hier niet goed uir de
voeren. Bij God besraar er roch gccn
‘aanzicn des persoons‘ (I Prl :17)?
In her vcrleden heefr men erkend

zijn liefde.War een reacrie! Onbc-

dar de Hebreeuwse woorden voor

begrippen dus technisch moeten

schrijfelijkl Zachr ﬁuisrert de Heer:

'lierhebben‘ (Hebr. 'm‘Iim') en "ha-

opvarten.

‘ls Esau nierJakobs broer?’ God heefr

ren' (Hebr. .<Inim") als reclinische

Maar er is wel heel veel in deze reksr

de aartsvader Jakob en zi_jn nageslachr

rermen (termi/ms lerlmirus) gebruikr

dat ons de liefdc van God voor Israel

liefgchad —— in regenstelling tor Esau

werden i11 oosrerse verbondsrck-

opnieuw toont. Nier de haat van Jal1-

en zijn nageslachr. Israel werd tor aan

sten. Her ‘liethebberf \vi_isr dan op

weh voor Edom is abnormaal_ maar

de rijd van Maleachi bewaard. Esau

her acceptcren van een verbond en

zi_jn lierde voor Israel. Gods haat

verworpen.

her ‘haren' op her afwijzen van dat

voor Edom was nog wel begri_jpe-

verbond.Jahvveh zou dan in her verleden Jakob hebben uirgekozen als
kanaal van zijn zegen en Esau zou de

Ii_jk_ maar zijn liefde voor Israel gaar

tweede plaars hebben ontvangen. Die

opnieuw zien we hoe God mensen

woordberekenis vinden we ook rerug

beschermt die eigenlijk verloren

regenje uirspreekt? Hoe zou je op
zo’n moment reageren?
Maar kijk eens hoe God reageerr.

Liefde en haat
Zag Israel de liefde van Jahweh nog?
Hadden ze er nog oog voor? Kijk
eens in de geschiedenis, zegr de
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Ioosheid' zal noenien. Er is niers in
de reksr dat crop wijsr dat we beide

her versrand ver re boven. Opnieuw
\vordt die liefde hier duidelijk. En

moesren gaan. Pure genade. Heerlijke

schap re bekleden_ alle vorsren zijn

langzaam veroverden en gedurende

licfde. Zelrs nog bij de laarsre profeer

verd\\'enen. Dorens overwoekeren de

van her Oude Testament hangr Gods

burchren, onkruid en disrels de vesringen. Her land wordr her domein

een periode van minsrens een eeuw
acriefbleven in Edom (1Mb5:Z5). In

liefde als een spandoek boven de

312 v.Chr. werd Petra vervolgens de

geschiedenis van her volk. Onclanks

van jakhalzen, de wooriplaars van

hoolﬁsrad van de l\Iabareeers. Door

de vreselijke zonden en onverschil-

srruisvogels. Her is de onrmoerings-

hun veroveringen veranderde her ge-

ligheid waarin de reruggekeerde
ballingen verkeren. blijrir God rrouw
aan zijn beloften en aan zijn verhond

plaars van vvoesrijmlieren en hvena’s.

bergte in puinhopen en werd her een

bokken meren daar hun krachren.
Lilit zoekt er rust en leefr er ongesroord. l)aar nestelt de pijlslang, ze

woning voor de uilen (I53-1:o.1 1). De

met Israel.

Edomieten hadden gejuiclir over de
val van Jeruzalem, maar nu troflher

Icgt er eieren en gaar er broeden. ze

rechrvaardig oordeel van Jahweh ook

brocdr ze in haar eigen schaduw uir.

hen zodanig dat her een reken word

Daar verzamelen zich buizerds. ze

voor Israel.

Verwoeste steden
Maleachi beschrijfr Edoms ver\voesting om Israel opnieuw re wijzen op

komen er in paren hijeen’ (]s3-I:l2-

dc liefde die God voor hen heerir.

I5).

Jahweh zij groor gemaakr

God doet aan Edom geen onrechrl

Op Welk moment J;1l1\\-'t;‘I1 dit ge-

Jakobs sreden werden ver\voesr,1naar

Omdat Esau zich nier Wilde buigen

bergte tor een verwoesting srcldc is

herbouwd; die van Edom ver\voest_

onder Gods orde wordr her her volk

onbekend. Buiten de Bijbcl vinden

niaar nimmer weer opgericht. ‘Her

waarop Jahweh eeuwig verroornd

we weinig gegevens over de geschie-

blijft er branden. dag en nachr_ voor

is. Die toorn zien we diverse keren

denis van Edom. De meesre uitlcg-

eeuwig stijgt dc rook er op. Her

rerug in de proreren die her oordeel

gers denken hier aan de tijd van de
Babylonische invasie in Jeruzalem

land ligr verloren. rot in her versrc

over Esau verhindcn met de zegen
voorJakob. Edom lijkr rrouwens ook

door Nebukadnessar en Nabonidus

berreden’ (]s3-1:111). Edom kreeg geen

de grootsre vijand van Israel re zijn

(6115-58(w.Cl1r.). In die rijd werd

eigen volksbesraan meer na de dagen

en wordr zodoende gezien als een

Edom echrer nier aangevallen en

van Maleachi. Zijn val is deriniriet.

type van de vijand van God. ‘Net zo-

kon her zijn int-ormarie doorgeven

De verxvot-sting permanent! Her

als Esau zijn eersrgeboortereclit ver-

aan de vijand en daarbij dc vlucht-

land dat God nier vreest en benoemd

achrre (GnZ5:3—1). zijn de Edomieren

routes van de Israelieren versperren.

moet Worden als ‘gebied van de

een type van diegenen die Gods

voorsrel van genade vcr-achtren.'3
Zo maakren Esau en zijn nageslachr

Ook de Joodse geschiedschrijver
Flavius Josephus schrijfr enkel dat
Nebukadnessar in 582 v.Chr. tijdens

nageslacht, nooir zal iemand her nog

zich vanaf her begin schuldig aan

een veldtochr regen Syrie en Egypre

slechrheid'. heeft geen toekomsr. Her
woord dar regenover dat van Edom
staat, is een woord van de God die
hoog boven alle machren en krach—

Godsverachring. afgoderij en kcer-

ook de Ammonieten en Moabieren

ten sraat en die volbrengr war Hij

den ze zich tegen Gods uirverkoren

onderxvierp (joodsc Ozrdlieden X.9.7).

besluit. In regensrelling rot Juda en

volk Israel. God zegr daarom dat Hij
Esau haat. Hij zal her oordeel brengen over Esau, en Israel beschermen.
Niet omdat Israel die bescherming

Nergens lezen we echter bij Flavius

Jeruzalem, waarop Jahweh slechrs een

dat Edom ook onderworpen werd.

korte tijd vertoornd was, zal Edom

Ondanks her feir dat de Edomieren
nier belegerd werden en zich daar-

her voorwerp van Gods toorn bliJven. Her zal afgebroken en genoemd

vcrdiende.n1aar omdat God rrouw is

door konden verblijden over her

Worden: ‘land van de goddeloosheid’

aan zijn belofrel Z0 srelt Hij Edoms

lot van Jeruzalem (Ps137:7; K1412];

en 'voIk vvaarop Jahweh verbolgen is

gebied rot een vcrwoesring: 'Ik inaak

EzZ5:1Zvv.; 35:1vv.; Ob:I1')-16), vond

tor in eeu\viglieid’.W:1r een contrast

van her Sdrgebcrgre een verlaren
vvoesrenij waar niemand mecr door-

zal dit land dan vormen met Israel.

heen zal trekken.Je berghellingen

hun eigen verwoesring ongeveer vijr?
jaar later plaars (vg1.Jr27:1vv.: -19:722; Ez3'.2:2‘)). Hun roekomst lag nier

xvaaroverJahweh zal zeggen: ‘Mijn
oogappel' (Zc2: 12).

zullen bezaaid zijn met doden en

in hun eigen hand. maar in de hand

Her li_jden van de rechrvaardigen zal

gewonden; opje heuvels_ in je dalen

van Jahweli. de God van Israel.

een heerlijk einde hebben; al hun

en in al je rivierbeddingen zullen de

Maleaclii lijkr er in vs-I op re vvijzen

Ieed wordr weggenonien en hun

lijken liggen van hen die door her

droellieid in blijdschap verkeerd.

zwaard zijn geveld. Ik maak van jou

dat Edom zijn woesre plaarsen wilde
opbouwen en Jahweh deze zou af-

voor alrijd een woestenij met ver-

breken. Dir gegeven wijsr op een

Jahweh lief. Hij noreert in zijn ge-

Iaren steden_ en je zulr vveren dat Ik

Iarer rijdsrip. We kunnen daarom hier

denkboek hun daden en heerr als
groorsre verlangen dat her volk Israel
een arspiegeling is van de Rechtvaar-

_I.ah\\'eh ben' (E235:7-9). “Er zijn geen

denken aan clc Nabateeers die Edom

edelen meet over om her Ironing-

aanvielen in de zesde eeuw. her

an

Wanrjuist deze rechtvaardigen heeft
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