
De geschiedenis van Bileam 1 
Numeri 22-25 en 31 

Opmerking: 1. Er is gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 

2. Het woord 'HEERE' in de geciteerde teksten is het Hebreeuwse woord יהוה (JeHoVaH) 

Het verhaal van Bileam en de ezel is in geloofskringen algemeen bekend. De discussie gaat dan ook bijna altijd 
over het feit of de ezel wel of niet gesproken heeft. De echte geschiedenis is meestal onbekend.  
Vandaar dat ik hier een Bijbelstudie over gegeven heb, die ik hierbij in een artikel graag wil doorgeven.  
Het is een bijzonder verhaal dat de moeite van het bestuderen waard is. 

Wat wil deze geschiedenis ons vertellen? 

Balak en Bileam willen beiden, om eigen redenen, het volk Israël vervloeken. De één uit angst om onder de voet 
gelopen te worden, en de andere om geld en aanzien. Maar God zegt: "Je mag het volk niet vervloeken, want het 
is gezegend." 

God is de Almachtige 

Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. Psalm 115:3

Om een spreekwoord te citeren: 

De mens wikt, maar God beschikt 

Hij laat Zich niet door de mens gebruiken, maar Hij gebruikt de mens voor Zijn doel. 

Deze geschiedenis is een les voor Israël: 

Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat 
Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot 
Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de HEERE1) kent. Micha 6:5 

1) letterlijk: rechtvaardigheid van de HEERE

Ook wij kunnen uit deze geschiedenis de rechtvaardigheid van God leren kennen. 

Deze geschiedenis gaat over Bileam (de waarzegger), Balak (koning van Moab), oudsten uit Moab en Midian, en 
over het volk Israël (Balak noemt dit volk: het volk dat uit Egypte gekomen is).  
In deze geschiedenis speelt niet alleen Moab, maar ook het buurland Midian een belangrijke rol. 

Wie is Bileam en waar komt hij vandaan? 

1. Bileam is:  
1. Een profeet of ziener (2 Petrus 2:15-16).  

2. Een waarzegger (Numeri 22:7 - de afgezanten van Balak kwamen met het waarzeggersloon bij Bileam).  

3. Een tovenaar (SVV) of bezweerder (HSV) (Numeri 24:1 zegt dat hij bezweringen deed).  

Aanvullende info:
Israël stamt af van Abraham (en Sarah). 
De Moabieten stammen af van Lot (en zijn oudste dochter). 
De Midianieten stammen af van Abraham (en Ketura). 
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2. Bileam komt uit Pethor in Mesopotamië (Numeri 22:5 en Deuteronomium 23:4).  
Pethor lag tussen Haran en Aleppo. Iets oostelijker lag Ur der Chaldeeën. 

Uit Ur der Chaldeeën kwamen:
1. Abram, in de tijd van Abram woonden de Chaldeeën boven in Mesopotamië. Ur der Chaldeeën3) lag hoog 

in Mesopotamië, Er lag overigens ook een Ur bij de Perzische golf. Vandaar ook de toevoeging "der Chal-
deeën". Men zegt dat er nog meer plaatsen waren die Ur heetten. Ongeveer 1000 jaar v. Chr. of later zijn 
de Chaldeeën naar het zuiden vertrokken en kwamen ze in Babel terecht. 

2. Rebekka,  
3. Jakob, hij heeft er 20 jaar gewoond. In Deuteronomium wordt hij een "verdorven Syriër" genoemd.  
4. Rachel en Lea,  
5. 11 zonen van Jakob (alleen Benjamin niet),  
6. Job? In Job 1:17 wordt gesproken over de Chaldeeën.  
7. Adam? In de hof van Eden ontsprongen 4 rivieren, o.a. de Eufraat en de Tigris. De Eufraat en de Tigris 

ontspringen boven Mesopotamië. In die buurt strandde ook de ark van Noach nl. op de Ararat. 

Waar ligt Moab en waar is het volk Israël? 

1. Moab ligt ten oosten van de Jordaan en de Dode Zee. Ten zuiden van Moab lagen Edom en Midian.  
2. Het volk Israël lag in de vlakten van Moab d.i. ten oosten van Jericho. 

1. Daar ligt de berg Nebo, op de hoogten van Pisga. Dit is de plaats waar God Mozes het land Kanaän liet zien 
en het is de plaats waar hij is gestorven. 

2. Ruth, de Moabietische, kwam daar vandaan (Ruth 1:1-5). 
3. Elia werd daar opgenomen (2 Koningen 2:4-13) 

Het verhaal: 

Balak, de koning van Moab, is bang dat het grote volk Israël hen zal 
aanvallen en overwinnen. Dit was ook al met de Amorieten gebeurd. 
Hij stuurt gezanten naar Bileam in Pethor om hem te vragen mee te 
komen en een volk uit Egypte te vervloeken. Bileam stond erom be-
kend dat als hij zegende, men ook gezegend was, en als hij ver-
vloekte, men ook vervloekt was.  

Aanvullende info:
Enkele namen en hun betekenis: 
Bileam = niet van het volk of ver-

   woester van het volk 
Balak = vernieler 
Moab = van de vader 
Midian = twist 
Pethor = waarzegger 
Mesopotamië = tussen twee rivieren 

Aanvullende info:
נחׁש (nachash) = waarzeggerij, toverij, bezwering  
Ook is 'nachash' het woord voor 'slang'  
Een afgeleid woord van 'nachash' is 'koper') 

Aanvullende info:
In de tijd van Abraham woonden er geen Chaldeeën aan de 
Perzische golf. Zij woonden in het Noordoosten van Irak. 
Dit kun je vinden op de volgende 2 kaarten (vanwege copyright 
niet bijgevoegd): 
1. kaart 30 in 'de grote Bijbelatlas' van Barry J. Beitzel in 

2012 uitgegeven door Uitgeverij Groen, Heerenveen. 
ISBN 978-90-8897-023-8. 

2. Een kaartje in het boekje 'Atlas in de Bijbel' van 
J.N. Voorhoeve, Den Haag 1980. ISBN 90 297 0625 2. 
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Dit lezen wij in Numeri 22, waar Balak aan Bileam laat zeggen: 

Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Mis-
schien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet:  
wie u zegent, is gezegend, en wie u vervloekt, is vervloekt. Numeri 22:6 

Bileam zegt tegen de afgezanten dat hij eerst God moet vragen of hij dat volk mag vervloeken. 
Gods antwoord is heel duidelijk:  

Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet 
vervloeken, want het is gezegend.  Numeri 22:12 

Dus zegt hij de volgende dag tegen afgevaardigden dat hij niet mee mag gaan van God. De afgevaardigden gaan 
onverrichter zake terug naar Moab.  
Ik wil er nog wel even op wijzen dat het hier niet om een korte reis ging. De afstand tussen Moab en Pethor was 
meer dan 500 kilometer. Daar deed je wel een paar weken over. (De afstand van Amsterdam naar Parijs met de 
auto is 518 km.)

Balak laat het er niet bij zitten en stuurt een tweede groep die hoger in aanzien staat. Weer zegt Bileam dat hij God 
moet vragen of hij mee mag. Hij wil blijkbaar graag mee om het volk te vervloeken, namelijk om het waarzeggers-
loon. Deze tweede groep zegt ook nog dat hij er veel eer mee zal krijgen. Bileam weet Gods wil, maar toch probeert 
hij het nog een keer. Je weet maar nooit. Misschien denkt God er nu wel anders over. (Hoeveel mensen doen dat 
ook wel eens. Zij weten dat God het niet wil, maar misschien vindt God het wel niet zo erg.) 

Later zien wij bij Balak hetzelfde patroon. Als Bileam het volk Israël zegent in plaats van vervloekt, neemt Balak 
hem mee naar een andere berg. Misschien dat hij vandaar het volk wel mag vervloeken.  

Deze tweede keer laat God Bileam wel meegaan. Echter, hij mag alleen mee om het volk te zegenen. Maar het is 
niet de wil van God dat hij gaat. Dit blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. De motivatie van het verzoek van 
Bileam is niet veranderd. Hij wil nog steeds het volk vervloeken voor geld en eer.  
Dit blijkt uit de volgende 2 teksten: 

De HEERE, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE, uw 
God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u 
liefhad. Deuteronomium 23:5 

Toen bracht Ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan 
woonden. Die streden tegen u, maar Ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in 
bezit, en Ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon 
van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond 
een bode en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar Ik 
wilde niet naar Bileam luisteren; daarom zegende hij u steeds weer, en Ik redde u 
uit zijn hand. Jozua 24:8-10

God verandert de vloek in een zegen. Bileam heeft niets in te brengen en dat weet hij. Hij wil blijkbaar het volk 
vervloeken, maar hij zegt niet in staat te zijn om tegen het bevel van God in te gaan. Tegen de afgevaardigden uit 
Moab zegt hij: 

Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel 
van de HEERE, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot  

Numeri 22:18
God is sterker dan Bileam. 
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In deze tekst zegt hij nog iets bijzonders. Je leest hier gemakkelijk overheen. Hij spreekt hier over יהוה אלהי "de 
HEERE, mijn God". Hij noemt God bij Zijn Naam en erkent dat dit zijn God is. We zien in deze geschiedenis dat 
God met Bileam spreekt. Er is een relatie tussen God en Bileam. 
Normaal is de gedachte dat God Abraham heeft uitverkoren en alleen verder gaat met het volk Israël. Uit de ge-
schiedenis van Bileam blijkt dat God ook met andere mensen contact heeft. Hij gebruikt hier zelfs Bileam om Israël 
te zegenen. God is de Schepper en alle mensen zijn Zijn schepselen. Hij heeft wel Israël uitverkoren om te regeren 
over de volken, maar Hij bemoeit Zich wel degelijk met andere mensen en andere volkeren, zowel positief (zegen) 
als negatief (oordeel). 

Een paar voorbeelden: 

1. Als het zo is, en daar lijkt het op, dat Job in de vroege tijd van de Chaldeeën leefde, misschien in de tijd van 
Abraham, dan zien we dat God en satan zich beiden met Job bemoeien. 

2. God bemoeit Zich met Syrië. Elia krijgt op de berg Horeb de opdracht om Hazaël tot koning over Syrië te 
zalven (1 Koningen 19:15). 

3. God stuurt o.a. dromen naar de Farao en naar Nebukadnezar en daarnaast ook nog een geschreven tekst 
op een wand bij de zoon van Nebukadnezar, nl. Belsazar (Daniël 5). 

4. God noemt Kores (Cyres), de koning van Perzië, Zijn herder (Jesaja 44:28) en Zijn gezalfde (Jesaja 45:1). 

5. Kores zegt over God: 

Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de 
HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opge-
dragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.  

2 Kronieken 36:23 en Ezra 1:2 

6. Daniël zegt: 

De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is 
de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen 
af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie ver-
stand hebben  Daniël 2:20-21

U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het 
koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Daniël 2:37

7. De Heere Jezus zegt in Lukas 4:26 en 27 in de synagoge in Nazareth dat Elia naar een Sidonische vrouw 
werd gestuurd en dat de Syriër Naäman werd genezen.  

Zo zijn er nog vele voorbeelden waaruit blijkt dat God Zich met mensen en volken buiten Israël om bemoeit. 
Meestal in relatie tot Israël. 

Terug naar het verhaal. 

De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, en een engel van de 
HEERE ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin, 
en twee van zijn knechten waren bij hem. Numeri 22:22

Bileam gaat op de beroemde ezelin met de Moabieten/Midianieten mee van Pethor naar Moab, een reis van ruim 
500 kilometer. Dan blijkt dat God hier kwaad om is. De Engel des HEEREN houdt hem driemaal tegen. De ezelin 
ziet de Engel en wil niet verder. Als Bileam de ezel slaat, probeert de ezel om de Engel heen te komen. Dit lukt 
twee keer. De derde keer is er geen ruimte om verder te gaan. De ezel gaat liggen en Bileam slaat de ezel opnieuw. 
Maar dan opent God de mond van de ezel zodat deze tegen Bileam begint te spreken.  
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Wat hier opvalt, is dat Bileam gewoon terugspreekt. Het verbaast hem blijkbaar helemaal niet. Hij gaat gewoon in 
discussie met de ezel (Adam en Eva vonden het blijkbaar gewoon om met een slang te spreken, en zowel Adam 
en Eva en Bileam spraken ook met God. Zulke dingen vinden wij niet gewoon). Dan laat de Engel zich aan Bileam 
zien en spreekt met hem. Bileam was als magiër blijkbaar heel wat gewend. 

Maar waarom gebeurt dit allemaal? Bileam mocht toch mee? Waarom is God dan kwaad op Bileam? De enige 
reden die ik kan bedenken, is dat Bileam waarschijnlijk alleen maar meegaat in de hoop dat hij toch nog een gele-
genheid krijgt om het volk Israël te vervloeken, zodat hij zijn geld en eer krijgt. Anders was hij wel thuisgebleven. 
Petrus zegt het volgende hierover, als hij de Gemeente waarschuwt voor de valse leraars en hen vergelijkt met 
Bileam. 

Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, 
de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. Maar hij heeft de 
bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, dat met een 
mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd 

2 Petrus 2:15-16

(Later adviseert hij Balak om het volk Israël te verleiden tot afgoderij en hoererij, zodat God kwaad wordt op  
Israël, en dit gebeurt ook. Maar daarover lezen wij pas in hoofdstuk 25.) 

De Engel komt voor de ezel op. 

De engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom hebt u uw ezelin nu driemaal 
geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van 
mij af. Maar de ezelin heeft mij gezien en driemaal is ze voor mij uitgeweken. Als 
ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood, maar haar zou 
ik hebben laten leven. Toen zei Bileam tegen de engel van de HEERE: Ik heb ge-
zondigd, want ik wist niet dat u hier stond om mij onderweg te ontmoeten; nu dan, 
als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. En de engel van de HEERE zei 
tegen Bileam: Ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken 
zal, mag u spreken. Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak mee.

Numeri 22:32-35

Bileam erkent dat het niet goed was om de ezel te slaan en zegt: "Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u hier 
stond". Hij verontschuldigt zich daarmee ook direct, want hij zegt dat hij er eigenlijk niets aan kan doen.  
Dat zeiden Adam en Eva ook tegen God. Dit schijnt de mens eigen te zijn.  
De Engel zegt dat hij zijn leven aan de ezel te danken heeft, want als de ezel de Engel getrotseerd had, dan was 
Bileam gedood, maar de ezel zou in leven gebleven zijn.  
Hij mag van God verder gaan, maar alleen het Woord van God spreken.  
Bij de zegeningen staat dan ook dat God hem de woorden in de mond legt. Bileam kan niet anders dan zegenen 
en zegt dit dan ook als verontschuldiging tegen Balak. 

Dit gedeelte spreekt overdrachtelijk over de Heere Jezus en de wereld.  
De ezel, het lastdier, wijkt voor de Engel en laat zich slaan en Bileam wordt niet gedood.  
Ook de Heere Jezus werd geslagen en door God verlaten, en zelfs gedood. Daardoor is de wereld niet gedood, 
maar verzoend met God.  
De oproep van Paulus is dan ook: Laat u met God verzoenen.  
We zien later in de geschiedenis dat Bileam zich niet bekeerd heeft en Gods Woord verwierp en alsnog gedood 
werd, en dat om geld en eer.  
De brief van Jakobus waarschuwt hiervoor. 
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De 3 zegeningen en 7 spreuken. 

LET OP:  

1. de zegeningen zijn voor een groot deel profetisch en gaan over de toekomst van Israël. 

2. de zegeningen worden uitgesproken in de vorm van 'spreuken'. 

Bileam zegent Israël 3 keer, terwijl Balak wil dat hij het volk vervloekt. De zegeningen vinden plaats op 3 bergen, 
plaatsen waar Bileam iets of meer van het volk kan zien. 

Balak gaat Bileam tegemoet en brengt hem in de plaats 
Kirjath-Huzoth (Numeri 22:39),  

Daarna neemt Balak Bileam mee naar de volgende bergen: 
1. de hoogten van Baäl (Numeri 22:41),  
2. de Pisga (Numeri 23:14)
3. de Peor (Numeri 23:28.)

Elke keer worden er 7 altaren gebouwd, waarop totaal 7 jonge stieren en 7 rammen geofferd worden; op elk altaar 
een stier en een ram. De stier en de ram staan voor kracht. Beide zijn een type van de Heere Jezus, Die de kracht 
Gods is (1 Korinthe 1:24). Hij heeft Zichzelf tot schuldoffer gesteld, staat in Jesaja 53:10. Hij gaf zijn kracht op, 
namelijk Zijn Godheid, en was gehoorzaam tot de dood, ja de kruisdood, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft. 

Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, 
de kracht van God en de wijsheid van God. 1 Korinthe 1:24

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, ….  Jesaja 53:10

Bileam komt bij Balak in Kirjath-Huzoth.  

Toen Balak hoorde dat Bileam kwam, ging hij hem tegemoet, tot aan de stad van 
Moab die in het gebied van de Arnon ligt, en wel aan de uiterste rand van het gebied. 
Balak zei tegen Bileam: Heb ik niet dringend boden naar u toe gestuurd om u te 
roepen? Waarom bent u niet naar mij toe gekomen? Ben ik werkelijk niet in staat u 
te eren? Toen zei Bileam tegen Balak: Zie, ik ben nu naar u toe gekomen; zal ik nu 
echter ook maar iets kunnen spreken? Het woord dat God mij in de mond legt, zal 
ik spreken. Bileam ging met Balak mee, en zij kwamen in Kirjath-Huzoth. Toen 
slachtte Balak runderen en schapen, en hij stuurde ervan naar Bileam en naar de 
vorsten die bij hem waren. Numeri 22:36-40

Aanvullende info:
Spreuk:
Spreuk is de vertaling van het Hebreeuwse woord  ְ֖מָׁשל mashal <Strongnummer 04912>.  
mashal: Spreekwoord, parabel, gelijkenis. 

(Ook: spreekwoordelijk gezegde, aforisme, bijnaam, gedicht, uitspraken van ethische wijdheid, 
ethische spreuken). 

Bileam spreekt in deze geschiedenis 7 spreuken uit (Numeri 23:7 en 18, Numeri 24:3, 15, 20, 21 en 23). 

 .'is in de Septuagint het Griekse woord 'παραβολη (mashal) ְמָׁשל֖ 

In het Nieuwe Testament wordt 'παραβολη (parabole)' meestal vertaald met 'gelijkenis'. 
De Here Jezus sprak vaak in gelijkenissen.

Aanvullende info:
Namen en hun betekenis: 
Kirjath-Huzoth = stad van straten 
Peor = kloof
Pisga = kloof 
(de Nebo, waar Mozes stierf, maakte deel 
uit van de berg Pisga)
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Aanvullende info:

Het offer: 
De vrienden van Job moesten van God 7 stieren en 7 rammen 
offeren. 

God Zelf had slechts 1 offer en 1 altaar nodig om de zonden van 
de mensheid weg te nemen. Dit offer werd gebracht door Gods 
Zoon Jezus Christus op het altaar (kruis) van Golgotha. 

Balak vraagt Bileam om het volk Israël te vervloeken en Bileam antwoordt dat hij alleen datgene kan spreken, wat 
God hem zegt.  
Veel mensen hebben geen idee van wie God eigenlijk is, maar Bileam, de magiër, is zeer bewust van de macht die 
God over hem heeft. 

De 1e zegening op de hoogten van Baäl (Numeri 23:7-10).

Balak neemt Bileam mee naar de Baälhoogten. De plaats waar Baäl-Peor (Numeri 25:3) vereerd wordt. 
Daar verschijnt de levende God aan Bileam, maar Baäl-Peor doet niets. Net als bij Elia op de berg Karmel heeft de 
Baäl geen enkele macht. Ondanks dat Balak zijn eigen goden heeft, gelooft hij wat Bileam in opdracht van de God 
JeHoVaH zegt. 

De volgende morgen gebeurde het dat Balak Bileam meenam en hem op de Baäl-
hoogten liet klimmen, zodat hij vandaar het uiterste deel van het volk kon zien. 
Bileam zei tegen Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren en bereid hier voor mij 
zeven jonge stieren en zeven rammen. Balak deed zoals Bileam gesproken had, en 
Balak en Bileam offerden een jonge stier en een ram, op elk altaar. Toen zei Bileam 
tegen Balak: Ga bij uw brandoffer staan. Ik zal weggaan, misschien zal de HEERE

mij tegemoetkomen, en wat Hij mij tonen zal, zal ik u bekendmaken. Toen ging 
hij naar een kale hoogte. Numeri 22:41 - Numeri 23:3 

God (JeHoVaH) ontmoet Bileam. 

God ontmoette Bileam en die zei tegen Hem: Zeven altaren heb ik opgesteld en ik 
heb op elk altaar een jonge stier en een ram geofferd. Toen legde de HEERE het 
woord in de mond van Bileam, en zei: Keer terug naar Balak, en aldus moet u 
spreken. En hij keerde naar hem terug en zie, hij stond bij zijn brandoffer, hij en al 
de vorsten van Moab. Numeri 23:4-6 

Bileam gebruikt 7 altaren. Dit kom je in de Bijbel alleen bij Bileam tegen.  
7 is het getal dat iets volledig maakt. Daarna begint alles weer opnieuw. Het getal 8 wordt dan ook algemeen 
beschouwd als het getal van de nieuwe schepping. 

Bileam doet er alles aan om God gunstig te stemmen. Hij beseft blijkhaar heel goed dat je niet zonder een offer 
voor God kunt verschijnen. Hij brengt gelijktijdig 7 offers, bestaande uit een stier en een ram. Zoals hierboven als 
gezegd spreken beide dieren van kracht. Niet het zwakke maar het sterke, het beste, wordt aan God aangeboden. 
Hiermee onderwerpt Bileam zich aan God. God aanvaart dit offer en gebruikt Bileam om Zijn wil uit te voeren. God 
legt Bileam Zijn wil op om Zijn woord te spreken tegen de vijand van Israël. 
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De 1e spreuk:

Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Uit Syrië heeft Balak, de koning van Moab, 
mij laten halen, vanuit het bergland van het oosten: Kom, vervloek mij Jakob, kom, 
verwens Israël! Numeri 23:7 

Bileam kan het volk Israël niet vervloeken omdat God het gezegend heeft:  

Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie de 
HEERE niet verwenst? Numeri 23:8 

Ook kan men ons niet vervloeken omdat God ons in Christus gezegend en gerechtvaardigd heeft. 
Paulus zegt over ons in de brief aan de Romeinen: 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen 
overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal 
beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaar-
dig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer 
is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

(Romeinen 8:31-34)  

Het volk zal niet vernietigd worden, maar leeft afgezonderd van de volken: 

Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, vanaf de heuvels neem ik hem waar; 
zie, dat volk woont afgezonderd, onder de heidenvolken rekent het zich niet. 

Numeri 23:9 
Salomo zegt in zijn gebed: 
Want Ú hebt hen voor Uzelf als Uw eigendom afgezonderd uit alle volken van de 
aarde, zoals U gesproken hebt door de dienst van Mozes, Uw dienaar, toen U onze 
vaderen uit Egypte leidde, Heere HEERE! 1 Koningen 8:53 

In deze 1e zegening wordt Israël afgezonderd van de heidenen. Het wordt niet tot de heidenvolken gerekend. Tot 
vandaag de dag is het volk Israël een apart volk. Echter is het volk Israël, op een overblijfsel na, door God aange-
merkt als Lo-Ami (niet mijn volk). Dit kunnen wij lezen in Hosea 1.  
Paulus schrijft in Romeinen 11 dat het gelovig overblijfsel van Israël weer uitgebreid is met de heidenen die tot 
geloof zijn gekomen. Deze uitbreiding zal pas stoppen als de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dan zal 
alsnog geheel Israël behouden worden.  
Paulus gebruikt in dit hoofdstuk als voorbeeld een tamme olijfboom, waar takken weggebroken worden (ongelovi-
gen uit Israël) en takken uit de wilde olijfboom (gelovigen uit de heidenvolkeren) ingeënt worden. Maar hij zegt erbij 
dat als de weggebroken takken tot geloof komen, God bij machte is hen weer in te enten.  

Tevens zegt Bileam in deze profetie dat Jakob een groot volk is en oprecht genoemd wordt.  

Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge 
mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van hem.

Numeri 23:10 

Salomo zegt tegen God: 
En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot 
volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. 

1 Koningen 3:8 
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Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 
naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 
bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Openbaring 7:9 

God zei tegen Abram: 
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult 
tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ver-
vloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Genesis 12:2-3 

En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou recht-
vaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al 
de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, 
gezegend samen met de gelovige Abraham. Galaten 3:8 

God zei tegen Jakob (Izak wordt overgeslagen): 
En Hij zei: Ik ben God, de God van uw vader; wees niet bevreesd om naar 
Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Genesis 46:3 

Daarnaast zullen er ook nog heidenen (= niet Israëlieten) worden toegevoegd die tot Gods volk gerekend zullen 
worden.  

En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen 
Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat 
de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de HEERE Juda er-
ven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Zacharia 2:11-12

Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de 
stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. 
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot 
aan het einde der aarde. Jesaja 49:6 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor 
Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van 
de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de verval-
len hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen 
en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere 
zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de 
Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Handelingen 15:14-18 

Balak wil dit volk vernietigen en is kwaad omdat Bileam Israël zegent en zegt dat Israël een groot volk zal zijn. 
Hij gaat er van uit dat wat Bileam zegt ook zal gebeuren. 

Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu aan? Ik heb u hierheen laten halen 
om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen juist gezegend! 

Numeri 23:11 

Bileam kan alleen spreken wat God zegt:  

Hij antwoordde en zei: Zou ik dat wat de HEERE mij in de mond legt, niet nauw-
lettend uitspreken? Numeri 23:12 
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Opm.: Hier staat dat Bileam de woorden Gods nauwlettend uitspreekt. Hij sjoemelt niet met het Woord van 
God. Christenen zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen. Er wordt namelijk nogal eens ge-
sjoemeld met het Woord van God om zo een eigen leer in stand te houden. 

Over die nauwlettendheid lezen wij o.a. ook in Deuteronomium en 2 Kronieken. 

Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: Luister, Israël, naar de verorde-
ningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren 
en nauwlettend in acht nemen. Deuteronomium 5:1 

Ik zal de voet van Israël nooit meer doen wijken uit dit land dat Ik voor hun 
vaderen bestemd heb, maar alleen als zij alles nauwlettend in acht nemen wat 
Ik hun geboden heb, overeenkomstig de hele wet, de verordeningen en de bepa-
lingen door de hand van Mozes. 2 Kronieken 33:8

De 2e zegening op de top van de Pisga (Numeri 23:18-24). 

Balak neemt Bileam mee naar de vlakte van Zofim, naar de top van de Pisga (Numeri 23:14). 
Hier worden opnieuw 7 altaren gebouwd en 7 stieren en 7 rammen geofferd. 

Toen zei Balak tegen hem: Kom toch met mij mee naar een andere plaats, vanwaar 
u het volk kunt zien; slechts de uitlopers ervan kunt u zien, u kunt het niet helemaal 
zien. Vervloek het mij daarvandaan! Hij nam hem mee naar de vlakte van Zofim, 
naar de top van de Pisga. En hij bouwde zeven altaren, en hij offerde op elk altaar 
een jonge stier en een ram. Toen zei hij tegen Balak: Ga hier bij uw brandoffer 
staan, en ikzelf zal verderop God ontmoeten. Numeri 23:13-15 

God (JeHoVaH) ontmoet Bileam opnieuw:  

De HEERE ontmoette Bileam en legde hem een woord in zijn mond. En Hij zei: 
Keer naar Balak terug, en aldus moet u spreken. Hij kwam bij hem, en zie, hij stond 
bij zijn brandoffer, met de vorsten van Moab bij hem. En Balak zei tegen hem: 
Wat heeft de HEERE gesproken? Numeri 23:16-17 

De 2e spreuk:  

Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Sta op, Balak, luister; hoor mij aan, zoon van 
Zippor. God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens
berouw over hebben zou.  Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spre-
ken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, 
kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen 
kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank van de 
Koning is bij hem. God heeft hen uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van 
een wilde os (SVV: eenhoorn). Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob of waar-
zeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jakob gezegd, en over Israël, wat 
God gedaan heeft. Zie, een volk, het staat op als een leeuwin, als een leeuw richt 
het zichzelf op; het gaat niet liggen, voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het 
bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. Numeri 23:18-24 
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Deze 2e spreuk begint in Numeri 23:19 met een inleiding over Wie God is.  

God is geen man, dat Hij liegen zou,  
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.  

Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?  
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?  

Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen:  
als Hij zegent, kan ik het niet keren. 

In feite zegt Bileam hier tegen Balak dat God de Almachtige is en dat niemand tegen Hem op kan. Niemand kan 
Hem keren als Hij iets doet. Als Hij iets zegt, dan gebeurt het ook. Hij komt er niet op terug, Hij is geen mens, dat 
Hij ergens berouw over zou hebben.  
Ditzelfde kunnen we lezen in 1 Samuël. 

Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over; 
want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou.  1 Samuël 15:29 

Dit brengt ons bij een probleem. Want we lezen o.a. in Genesis 6:  

Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, 
en het bedroefde Hem in Zijn hart. Genesis 6:6

De vraag is nu: Kan God nu wel of niet berouw hebben? Het antwoord is: Ja en nee. 

Hij zei tegen Adam dat hij zou sterven als hij van de boom 'van kennis van goed en kwaad' zou eten. Toen Hij dan 
ook zag dat de mens alleen maar slecht was, maakte Hij daar door de zondvloed een einde aan. God had dit 
honderden jaren eerder door Henoch laten voorzeggen (Zie Judas 1:14-15).

God doet wat Hij zegt. 

De mens die zondigt moet sterven, maar de mens die zich bekeert van zijn slechte weg, zal leven. God straft de 
goddeloze en Hij vergeeft degene die zich bekeert. 

God doet wat Hij zegt. 

Een voorbeeld is Ninevé. God laat Jona tegen de bevolking zeggen dat Hij na 40 dagen de stad vernietigen zal. 
Ninevé komt tot bekering en God doet het niet, want de stad is niet meer goddeloos. Het bovenstaande wordt heel 
goed verwoord door Jeremia: 

Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik 
het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk 
waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw 
hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe Ik 
de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het zal bouwen en planten. 
Doet het echter wat kwaad is in Mijn ogen door niet te luisteren naar Mijn stem, 
dan zal Ik berouw hebben over het goede waarmee Ik zei het goed te doen.  

Jeremia 18:7-10 

Lees in dit verband ook eventueel nog Joël 2:11-14 

Daarna erkent Bileam in vers 20 dat als God hem de opdracht geeft om te zegenen, dat hij het dan niet kan keren. 
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Nu de 2e zegening. 

1. God zegt over Israël dat Hij geen onrecht in Jakob ziet en geen kwaad in Israël. 

De Bijbel leert dat de offers die Israël moest brengen voor hun zonden, de zonden wel konden bedekken, maar 
niet konden wegnemen. Maar Jezus Christus kwam om de zonde der wereld weg te nemen. Dit werd hen hier 
in deze zegening al toegerekend. 

2. De Koning van Israël beschermt Zijn volk. 

God zelf was de Koning van Israël. Als later het volk aan Samuël vraagt om een koning, zoals ook de andere 
volken hebben, dan zegt God: 

Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij 
hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over 
hen zou zijn. 1 Samuël 8:7 

3. Er is geen bezwering tegen Jakob en geen waarzeggerij tegen Israël. 

Dit is nu juist de bedoeling van Balak, om Israël via een bezwering van vervloeking zwak te maken, zodat Balak 
sterker zou zijn dan Israël. God zegt hier dat dit niet mogelijk is. Dit geldt in principe voor alle gelovigen die in 
Christus zijn uitverkoren. Veel Christenen zijn bang voor bezweerders en waarzeggers. Dit is niet nodig. God 
beschermt Zijn volk. 

4. Israël is als een leeuw, die niet gaat liggen voordat het zijn prooi heeft opgegeten en het bloed van zijn slachtof-
fers heeft gedronken. 

De leeuw is in de Bijbel vaak een type van de Koning van Israël en in het bijzonder van de Heere Jezus, de 
Koning der Koningen. Een dergelijke profetie is door Jakob al aan Juda, de voorvader van de Heere Jezus, 
gegeven en in Openbaring 5 wordt de Heere Jezus de Leeuw van Juda genoemd. 

Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich 
gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen op-
staan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen 
zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 

Genesis 49:9-10 

Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen 
om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Openbaring 5:5

In de 3e zegening wordt hier nog een keer over gesproken. 

Een mooie tekst in dit verband is: 

De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn?  
De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? 

Amos 3:8

Balak vraagt Bileam om het volk in ieder geval niet te zegenen 

Toen zei Balak tegen Bileam: Als u het volk beslist niet wilt vervloeken, zegen het 
dan in ieder geval ook niet. Numeri 23:25 



De geschiedenis van Bileam 13 
Numeri 22-25 en 31 

Bileam kan alleen spreken wat God zegt: 

Bileam antwoordde en zei tegen Balak: Heb ik niet tot u gesproken: Alles wat de 
HEERE zal spreken, dat zal ik doen? Numeri 23:26 

Hierna geeft Balak het nog niet op: 

Daarop zei Balak tegen Bileam: Kom toch, ik zal u naar een andere plaats meene-
men. Misschien is het goed in de ogen van die God dat u het daarvandaan voor mij 
vervloekt. Toen nam Balak Bileam mee naar de top van de Peor, die uitzicht heeft 
over de wildernis Numeri 23:27-28 

De belangrijkste god van de Moabieten en de Midianieten is Baäl-Peor (Heer van de Peor - de god van de vrucht-
baarheid). Hierover lezen wij in Numeri 25.  
Het is typisch dat Balak Bileam juist meeneemt naar de top van de berg Peor, de berg van zijn god. De Bijbel zegt 
hier niets over, alleen dat Balak denkt dat God het dan misschien wel goed vindt om het volk Israël te vervloeken. 
Balak heeft blijkbaar geen idee van wie de God van Israël is. Hij denkt dat hij misschien op die plaats God zo ver 
krijgt dat Hij toestemming geeft om het volk te vervloeken. Dit is zeer menselijk. 
Veel mensen denken dat een bepaalde plaats (tempel, kerk) medebepalend kan zijn voor het feit of God hen wel 
of niet verhoort. Of dat een bepaalde levenswijze dit bevordert, zoals goede werken.  
Men zegt nogal eens: Ik ben goed voor iedereen, dus als God bestaat zal Hij mij wel toelaten in de hemel. Maar 
men hoort niet naar wat God zegt.  
Bij Balak had God duidelijk gezegd dat Hij het volk gezegend had en dat Bileam dit volk niet mocht vervloeken. 
Toch probeert Balak het op zijn manier voor elkaar te krijgen. 

In het Nieuwe Testament heeft God gezegd, dat wie in Jezus Christus, de Zoon van God, gelooft, gered zal worden 
van het oordeel dat God over deze wereld brengt.  

2 teksten: 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

Johannes 3:16 

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, 
zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:36 

Paulus zegt tegen de inwoners van Athene: 

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal 
aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld 
heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daar-
toe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit 
de doden te doen opstaan. Handelingen 17:30-31 

Wie gelooft dit tegenwoordig nog?  

Deze geschiedenis van Bileam laat zien dat  

God doet wat Hij zegt. 
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De 3e zegening op de top van de Peor (Numeri 24:5-9). 

Balak neemt Bileam nu dus mee naar de top van de Peor en laat voor de 3e keer door Balak 7 altaren bouwen en 
daarop 7 stieren en 7 rammen offeren. 

Toen nam Balak Bileam mee naar de top van de Peor, die uitzicht heeft over de 
wildernis. En Bileam zei tegen Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren en bereid 
hier voor mij zeven jonge stieren en zeven rammen. Balak deed wat Bileam gezegd 
had. Hij offerde op elk altaar een jonge stier en een ram. Numeri 23:28-30 

In het eerste vers van Numeri 24 lezen wij dat Bileam met God in contact komt door middel van bezweringen. God 
legt hem de woorden in de mond en Bileam spreekt deze woorden nauwlettend uit (Numeri 23:12). 
Bileam heeft zich er blijkbaar bij neergelegd dat God Israël door middel van Bileam zegent en deze keer gaat hij 
niet over op bezweringen maar richt zich naar Israël in de woestijn. Dan komt de Geest van God over hem en hij 
profeteert en zegent het volk Israël opnieuw. 

Toen Bileam zag dat het in de ogen van de HEERE goed was dat hij Israël zegende, 
ging hij niet, zoals de andere keren, over op bezweringen, maar richtte hij zijn 
gezicht naar de woestijn.  Numeri 24:1 

Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, 
kwam de Geest van God over hem. Numeri 24:2 

De 3e spreuk: 

Hij hief zijn spreuk aan en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie 
de ogen geopend zijn, spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt; die het 
visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen1). 

Numeri 24:3-4
1) De aanhef van de 4e spreuk is bijna gelijk aan deze profetie. 

1. Israël wordt gezegend met aardse zegeningen. De tenten van Jakob of Israël zijn een goede plaats 
om te wonen en het land is vruchtbaar. 

Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! Als beekdalen strekken ze 
zich uit, als tuinen aan een rivier; de HEERE plantte ze als aloë’s, als ceders aan 
het water. Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water; 

Numeri 24:5-7a

2. De Koning van Israël staat hoger dan Agag, de vijand van Israël. 

Zijn koning (de Koning van Israël) wordt boven Agag verheven en zijn koningschap 
verheft zich. Numeri 24:5-7b

In andere profetieën staat dat de koning van Israël de zoon van David zou zijn en deze zoon is Jezus Christus. 
Er staat hier eigenlijk dat Jezus Christus boven Agag verheven zal worden. Een vreemde uitspraak. Want wie is 
Agag? Wij komen deze persoon hier namelijk nergens tegen. Pas veel later, in de geschiedenis van koning Saul, 
komt een zekere Agag in beeld. Hij is koning van Amalek. 
Alleen in Numeri 24:7 (1x) en in 1 Samuël 15 (7x) komt de naam Agag voor. 
Om deze zegening/profetie te begrijpen, moeten we eerst terug naar Exodus 17, waar we Amalek voor het eerst 
tegenkomen. 
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Toen Israël uit Egypte was vertrokken, op weg naar Kanaän, gingen zij door de Rode Zee (zeer waar-
schijnlijk bij het tegenwoordige Nuweiba) en trokken Midian binnen. Daarna kwamen zij bij Mara, daarna 
bij Elim, en daarna in de woestijn Sin, waar zij Manna en kwakkels kregen. Vandaar gingen zij naar 
Rafidim, waar zij water uit de rots kregen (God stond daar op de rots in Horeb). Men noemde deze 
plaats Massa en Meriba. 

Toen kwam Amalek in beeld. Dit volk bond de strijd aan tegen Israël in Rafidim. Toen Mozes tijdens de 
strijd de staf naar de hemel richtte, was Israël aan de winnende hand. Zo niet, dan was Amalek sterker. 
Toen de handen van Mozes op een gegeven moment moe werden, ondersteunden Aäron en Hur de 
handen van Mozes. En zo overwon Jozua, de legeraanvoerder van Israël, Amalek. 

Toen zei de Heer tegen Mozes de volgende woorden: 

Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering 
aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Exodus 17:14

Van Amalek wordt in de 5e spreuk het volgende gezegd: 

Amalek is de voornaamste (eerste) van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij 
ten onder gaat. Numeri 24:20

En dan nu terug naar Agag.  

Agag was ten tijde van koning Saul de koning van Amalek. God gaf aan Saul de volgende opdracht: 

Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem 
niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, 
en van kameel tot ezel.  1 Samuël 15:3

Dit deed Saul echter maar gedeeltelijk. Hij liet het beste van het vee leven, met als argument, dat hij God offers 
wilde brengen in Gilgal. Ook koning Agag liet hij leven. Als gevolg van zijn ongehoorzaamheid werd hem zijn 
koningschap afgenomen. Samuël zei: 

Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoor-
zamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, op-
merkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde 
van waarzeggerij (de SVV heeft 'toverij'), en tegenstreven is afgoderij en beelden-
dienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, 
zodat u geen koning meer zult zijn. 1 Samuël 15:22 

Agag werd alsnog door Samuël gedood.  
Deze Agag wordt hier in Numeri al door Bileam vermeld, en wel als ondergeschikte aan de Koning van Israël. 

Aanvullende info:
Amalek = valleibewoner. 
Hij was de zoon van Elifaz en zijn bijvrouw Timna. 
Elifaz was de oudste zoon van Ezau, en dus was 
Amalek een kleinzoon van Ezau.

Aanvullende info:
Agag betekent: vurige of vlam of 'ik zal overtreffen'. 
Agag is een type (uitbeelding) van de satan
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Zie de gelijkenis met satan in Jesaja 14:12-14: 

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld 
op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstij-
gen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zete-
len op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de 
wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Jesaja 14:12-14

3. Israël zal worden gezegend met de overwinning over de volken. Dit zal gebeuren door Jezus Christus. 

God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os (SVV: 
eenhoorn). Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal 
hij breken, en met zijn pijlen doorboren. Numeri 24:8

4. Israël zal zijn als een leeuw.

Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen 
opstaan?  Numeri 24:9a

Opm.: Israël werd bij de 2e zegening ook al een leeuw genoemd. Zie hierboven. 

5. Degenen die Israël zegenen zullen gezegend worden, en degenen die Israël vervloeken zullen vervloekt worden. 

Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt! Numeri 24:9b

Wij zien dat de zegeningen die Israël hier ontvangt, zegeningen zijn die al eerder aan Abraham, Jakob en Juda zijn 
gegeven. Deze laatste zegening werd letterlijk tegen Abram gezegd. 

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het 
huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk 
maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal 
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:1-3

Israël was gezegend vanwege het geloof van Abraham. 
Ook wij, die geloven in de Heere Jezus Christus zijn gezegend met de gelovige Abraham. 

En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, 
verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken geze-
gend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de 
gelovige Abraham. Galaten 3:8-9

… opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en
opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. 

Galaten 3:14

Na deze 3 zegeningen/profetieën wordt Balak woest en hij zegt tegen Bileam:

Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie 
keer juist gezegend! Nu dan, maak dat u wegkomt, naar uw woonplaats! Ik had 
gezegd dat ik u met eer zou overladen, maar zie, de HEERE heeft de eer aan u 
onthouden. Numeri 24:10-11
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Opnieuw zegt Bileam dat hij alleen kan spreken wat God zegt:  

Toen zei Bileam tegen Balak: Heb ik zelfs niet tot uw boden, die u naar mij toe 
stuurde, gesproken: Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik zal het 
bevel van de HEERE niet kunnen overtreden door uit eigen hart goed of kwaad te 
doen; wat de HEERE spreken zal, dat zal ik spreken. Numeri 24:12-13

Bonus 

Bileam blijft blijkbaar zeer nuchter onder de woede van Balak, want hij zegt: 

Nu dan, zie, ik ga terug naar mijn volk. Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat 
dit volk in later tijd uw volk zal aandoen.  Numeri 24:14

Met andere woorden: wees gewaarschuwd. 

En dan spreekt Bileam naast de hierboven genoemde 3 spreuken nog 4 spreuken uit. 

De 4e spreuk: 

Toen hief hij zijn spreuk aan, en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man 
van wie de ogen geopend zijn, spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt 
en die de kennis van de Allerhoogste weet; die het visioen van de Almachtige ziet, 
terwijl hij neervalt met ontsloten ogen.  Numeri 24:15-16

In het 1e gedeelte van de spreuk zegt hij:  

a. dat zijn ogen geopend zijn en  

b. dat hij spreekt en dat hij de woorden Gods hoort en spreekt en  

c. dat hij de kennis van de Allerhoogste weet en  

d. dat hij het visioen van de Almachtige ziet.  

Opm.1: Zie ook de 3e spreuk. Alleen ontbreekt daar de kennis van de Allerhoogste. 
Opm.2: In Numeri 22:31 staat dat de ogen van Bileam werden ontsloten en dat hij toen de engel zag staan. 

Bileam zegt dus tegen Balak dat hij spreekt wat God hem heeft laten zien en wat God tot hem gesproken heeft. 
Dan spreekt hij over de toekomende dingen.  

Ik zal hem zien (o.v.t.), maar niet nu; ik zal hem aanschouwen (o.v.t.), maar niet van 
nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen (v.t.), er zal een scepter uit Israël opko-
men (v.t.); hij zal de flanken van Moab verbrijzelen (v.t.) en alle zonen van Seth 
vernietigen (v.t.).  Numeri 24:17

Aanvullende info:
De SVV en de HSV zetten deze tekst in de toekomende tijd.  
De NBG gebruikt de tegenwoordige tijd. 
Daarom heb ik de in het Hebreeuws gebruikte tijden erbij gezet: 

o.v.t. = onvoltooide verleden tijd en v.t. = voltooide tijd. 

De o.v.t. drukt hier uit dat er in de toekomst iets gebeurt en dan nog niet is voltooid. 
De v.t. drukt hier uit dat er in de toekomst iets gebeurt en wel is voltooid. 



De geschiedenis van Bileam 18 
Numeri 22-25 en 31 

Dit is een profetie over de Heere Jezus Christus (Hij Die was en Die is en Die komt, de Alfa en de Omega). Een 
dergelijke profetie was eerder al door Jakob aan Juda gegeven (zie hierboven bij Genesis 49:9). Daar werd gesp-
roken over de scepter van Juda en het feit dat alle volken aan de Heere Jezus Christus (Silo) gehoorzaam zouden 
zijn. In deze profetie aan Balak wordt melding gemaakt van een ster die uit Jakob zal voortkomen. Het is frappant 
dat er bij de geboorte van de Heere Jezus melding gemaakt wordt van een ster die in het oosten verschijnt aan 
magiërs. Deze magiërs verbinden deze ster aan een koning die in Israël geboren moet zijn. Als deze magiërs dan 
naar Jeruzalem gaan en daar horen dat zij in Bethlehem moeten zijn, gaan ze van Jeruzalem naar Bethlehem en 
onderweg verschijnt deze ster opnieuw. 
Hebben deze magiërs de profetie van de magiër Bileam gekend? Ik weet het niet, maar het zou best kunnen. 
Het is in ieder geval een heenwijzing naar deze profetie.  

Hij zal de hoeken van Moab verpletteren. Moab zal dus overwonnen worden. En niet alleen Moab, maar alle af-
stammelingen van Seth (alle afstammelingen van Kaïn waren met de zondvloed omgekomen en Abel had geen 
afstammelingen). Hier staat dus dat de hele mensheid aan de Heere Jezus Christus onderworpen zal worden.  
De Heere Jezus Christus zal in de toekomst Koning zijn en heersen over de volken. 
Hij noemt in deze spreuk ook nog de broer van Jakob. Ook over Ezau (Edom) zal de Heere Jezus Christus heersen. 

Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht 
uitoefenen. Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Numeri 24:18-19

Het laatste gedeelte van deze 4e spreuk gaat niet over Moab, maar over Edom. Ook de volgende 3 spreuken gaan 
niet meer over Moab, maar over Amelek, de Kenieten, Asur en Heber.  

De 5e spreuk: 

Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei: Amalek is de voornaam-
ste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat.  Numeri 24:20

Over Amalek heb ik hierboven bij de 3e spreuk al iets geschreven. Dit volk was Gods vijand.  
Amalek was het eerste volk dat Israël bevocht in de woestijn.  
Dit volk wordt misschien daarom dan ook de eersteling onder de volken (heidenen) genoemd. 

Ze hadden tegen Israël gestreden toen Israël op weg was naar Kanaän. Deze voornaamste of eerste onder de 
heidenen zal ten onder gaan.  
In de toekomst zal satan al zijn macht geven aan een persoon die de eerste zal zijn onder de volken. Iedereen die 
niet in het boek des levens staat, zal deze machthebber (die "het beest" wordt genoemd) gehoorzamen.

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen 
niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de 
grondlegging van de wereld af.  Openbaring 13:8)

Zoals Jozua Amalek overwon, zal ook Jezus Christus, als Hij terugkomt, deze machthebber aan Zich onderwerpen 
en Hij zal Koning zijn in Israël en de gehele wereld zal Hem gehoorzamen.  
Dit koninkrijk zal eeuwig blijven bestaan. 

Aanvullende info:

Ezau = Edom 
Seïr is het gebied waar Ezau ging wonen. 
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In Daniël staat: 

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen 
opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet 
op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en 
tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daniël 2:44

De 6e spreuk: 

Toen hij de Kenieten zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei: Uw woongebied staat 
vast, uw nest is in de rots vastgezet. Toch zal Kaïn weggevaagd worden, doordat 
Assur u als gevangenen wegvoert.  Numeri 24:21-22

De Kenieten komen we voor eerst tegen in Genesis 15.  
Daar belooft God aan Abram dat zijn zaad het land van o.a. de Kenieten zou krijgen.  
Daarna komen we de Kenieten en Kaïn hier in Numeri tegen. 
Vervolgens vertelt Richteren 1 ons dat de schoonvader van Mozes een Keniet was. 
Daarna lezen wij in Richteren 4 (de geschiedenis van Debora en Balak): 

Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kaïn, van de zonen van Hobab, de 
schoonvader van Mozes. Richteren 4:11a

Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroseth-Haggojim. En heel het 
leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard; zelfs niet één bleef er over. 
En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet. Er 
was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de 
Keniet. Richteren 4:16-17

Kaïn (niet de broer van Abel) blijkt de stamvader van de Kenieten te zijn.  
Van de Kenieten wordt gezegd dat zij door Assyrië in ballingschap zouden weggevoerd worden.  
Precies zoals met het Noordelijke rijk van Israël gebeurde. 

De 7e spreuk: 

En hij hief zijn spreuk aan, en zei: Och, wie zal leven, als God dit doet! Van de 
kust van de Kittiërs komen schepen; zij zullen Assur onderdrukken, ook Heber 
zullen zij onderdrukken, maar ook zij zullen ten onder gaan.  Numeri 24:23-24

In deze spreuk wordt gesproken over de Kittiërs. Dit zijn volgens Genesis 10:4 en 1 Kronieken 1:7 zonen van Javan. 
De schepen, van de Kittiërs (Cyprioten) zullen Assur en Heber onderdrukken. Maar deze schepen zullen zelf ook 
ten onder gaan. In Daniël 11 staat dat de schepen van de Kittiërs de koning van het Noorden zullen aanvallen, 
zodat hij de aanval op de koning van het Zuiden staakt. Daarna richt hij zijn woede op Israël. 

Aanvullende info:

Het Noordelijke rijk wordt in de Bijbel meestal 'Israël' genoemd, terwijl het Zui-
delijke rijk meestal met Juda wordt genoemd. 
De term 'het 10 stammenrijk', zoals men het Noordelijke rijk ook vaak noemt 
komt niet in de Bijbel voor.
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Beide koningen hebben kwaad in de zin, al zitten ze samen aan één tafel. Ze mis-
leiden elkaar maar het baat hun niet, want de vastgestelde tijd is nog niet aange-
broken. Dan keert de koning van het Noorden beladen met rijkdommen naar zijn 
land terug, vol haat tegen het heilig verbond. Zo zal hij optreden en naar zijn land 
terugkeren. Op de vastgestelde tijd zal hij opnieuw het Zuiden binnenvallen, maar 
de tweede keer verloopt anders dan de eerste. Schepen van de Kittiërs vallen hem 
aan, zodat hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeert maakt. Eenmaal terug richt hij 
zijn woede tegen het heilig verbond en besteedt hij zijn aandacht aan hen die het 
heilig verbond verzaken. Hij brengt strijdkrachten op de been; die zullen het hei-
ligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer afschaffen en een verwoesting 
brengend afgodsbeeld oprichten. Degenen die zich niet houden aan het verbond, 
verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn 
zullen zich met kracht verzetten.  Daniël 11:27-32

God geeft ons via Bileam een blik in de toekomst. 
Waar het om gaat is dat God bepaalt wat er zal gebeuren en dat de mensheid dit niet kan keren. 

Wij zien hierboven dat Israël gezegend is door God. 
Op diverse andere plaatsen lezen wij dat Israël over zichzelf een vloek heeft uitgeroepen door niet naar God te 
luisteren. 
Over de zegen en vloek wordt uitgebreid gesproken in Deuteronomium 28. 

Maar God blijft genadig. Hij zegt:  

Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u 
voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle 
volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren 
tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel 
uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal 
de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u 
ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw 
God, u verspreid had. Deuteronomium 30:1-3 

Aanvullende info:

Kittiërs (SVV: Chittieten of Chitteers = overwinnaars): algemene benaming voor 
alle eilandbewoners van de Middellandse Zee 

Volgens de Christipedia: De Kittiërs bewoonden Chethima, thans Cyprus 
geheten, en de eilanden en kusten van het oostelijk Middellandse Zee-
gebied. Aan de kust van Cyprus lag een zeer oude stad Kition of Kittion 
(Lat. Citium).  
De Kittiërs waren oorspronkelijk de bevolking van deze stad (aant. Wili-
brordvert. 1995 bij Jer. 3:10).  
De Joodse geschiedschrijver Josephus stelde de Chittim gelijk aan Cy-
prioten. 

Javan was een zoon van Jafeth, de oudste zoon van Noach. 
Jafeth schijnt naar Turkije en Europa te zijn vertrokken. 
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Gezegend in Abraham 

Israël was niet gezegend omdat zij zo goed waren. Zij waren gezegend in Abraham. 
Petrus zegt over Israël: 

U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen 
sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van 
de aarde gezegend worden. God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft 
Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbren-
gen van zijn slechte daden. Handelingen 3:25-26 

Het laatste wat de Heere Jezus deed, voordat Hij naar de hemel ging, is dat Hij zijn discipelen zegende.  

En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En 
Hij werd opgenomen in de hemel. Lukas 24:51 

De zegen van Abraham werd vervuld in de Heere Jezus Christus en was eerst bestemd voor Israël. Maar Israël 
wees dit af (op een overblijfsel na volgens Romeinen 11) en toen ging de zegening ook naar de volkeren (heide-
nen). Elk gelovig mens, Jood of heiden, heeft deel aan deze zegening.  

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde 
is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Romeinen 10:12 

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te 
worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat 
de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij 
de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Galaten 3:13-14 

Hierna gaan Balak en Bileam hun eigen weg.  

Israël is gezegend en ook wij, gelovigen, zijn gezegend. Naast bovengenoemde zegeningen voor Israël wil ik nog 
even melding maken van de zegeningen die Paulus opsomt in de brief aan de gelovigen te Efeze (Efeze 1:3-14):  

Hij zegt dat wij met Christus zijn gezet in de hemel en gezegend zijn in Hem. 

1) Wij zijn vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren in Hem. 

2) Wij zijn voorbestemd om tot zonen aangesteld te worden in Hem. 

3) Wij hebben genade ontvangen in Hem. 

4) Wij hebben in Hem de verlossing, door Zijn bloed. 

5) Hij heeft ons de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt. 

6) Wij zijn in Hem een erfdeel geworden. 

7) Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, als onderpand van onze erfenis. 

En dit is alles tot lof van Zijn Heerlijkheid.

Israël is door God gezegend, dus mag Bileam dit volk niet vervloeken. Al die tijd weet Israël hier in principe niets 
van. Het gaat buiten haar om. Het volk weet niet dat Balak hen wil laten vervloeken en dat Bileam het volk in 
opdracht van God zegent. Israël is gewoon op weg van Egypte naar het land Kanaän. Het land dat God hen beloofd 
heeft.  
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Zo is het ook vaak met ons. Wij staan er ook lang niet altijd bij stil dat wij in Christus gezegend zijn en dat er om 
ons heen veel vijandschap is. In principe accepteert de wereld niet dat wij Christenen zijn die buigen voor de Schep-
per van hemel en aarde en in de Heere Jezus Christus geloven als de Verlosser en de komende Koning. Wij worden 
getolereerd en in veel landen vervolgd. Over het algemeen heeft men ook liever niet dat je over je geloof en over je 
principes spreekt. Ze proberen je echter wel te verleiden om met hen mee te gaan in hun denken en doen en laten. 
Petrus waarschuwt hiervoor: 

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet 
door de dwaling van normloze mensen [Andere vertalingen: SVV: gruwelijke mensen - 
NBG: zedelozen, NB: teugellozen, NBV: wettelozen] wordt meegesleept en afvalt van 
uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligma-
ker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwig-
heid. Amen. 2 Petrus 3:17-18

Naast Petrus waarschuwen ook Paulus en Jakobus ons voor de wereld en voor de demonen.  
Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 over de afgodendienst en het offeren aan demonen. Hij zegt dan dat de heidenen 
aan demonen offeren en dat God niet wil dat wij contact hebben met de demonen. Het gaat daar over het Avond-
maal. Hij zegt dat je geen deel kunt hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. 

Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap 
met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgoden-
offer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen 
offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 
U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. 
U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. 

1 Korinthe 10:18-21

Jakobus zegt het nog scherper, namelijk dat vriendschap met de wereld, vijandschap met God is en dat als je een 
vriend van de wereld wilt zijn, je dan aangemerkt wordt als een vijand van God. 

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit 
voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U ver-
langt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te 
bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt 
niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 
met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrou-
wen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? 
Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aange-
merkt. Jakobus 4:1-4

Aanvullende info:

Paulus zegt hier dat een afgodenoffer een offer aan de demonen is. Hij zegt dus eigenlijk dat de 
afgoden demonen zijn. In Psalm 96:5 staat: Want al de goden van de volken zijn afgoden…

De Septuagint vertaald dit als volgt:  ότι   πάντες οι   θεοί  των  εθνών        δαιμόνια  
want    al     de  goden der volken zijn demonen. 

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat bij aanhalingen uit het Oude Testament de Septuagint is gebruikt. 
(De Septuagint is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach).  
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Een uitspraak van de Heere Jezus is: 

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefheb-
ben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God 
dienen en de mammon. Mattheüs 6:24

Johannes schrijft namens de Heere Jezus aan de gemeente in Pérgamus: 

Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan 
de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te 
leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 

Openbaring 2:14

Nu Israël niet door Bileam vervloekt kan worden, komt de verleiding (Numeri 25).  
Het advies om Israël te verleiden hoererij en afgoderij te plegen komt van Bileam. Dit lezen wij o.a. in Openbaring 
2:14 (zie hierboven).  
Het lukt inderdaad om Israël te verleiden. Israël is niet trouw aan God. Zij buigt voor de wereldse goden (demonen).  
Hiermee roept Israël een vloek over zichzelf uit. 

Numeri 25 

Dit begint met: 

Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters 
van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden, en het volk at en 
boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baäl-Peor koppelde, ont-
brandde de toorn van de HEERE tegen Israël. Numeri 25:1-3

Israël is nog steeds in de vlakte van Moab, namelijk in Sittim. Bileam heeft Israël gezegend, maar wil blijkbaar toch 
graag zijn waarzeggersloon opstrijken.  
In dit hoofdstuk lezen wij hier niets over, maar wel op andere plaatsen in de Bijbel, namelijk: 

De raad van Bileam

Zie, zíj waren door de raad van Bileam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouw-
breuk tegen de HEERE, in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de 
gemeenschap van de HEERE. Numeri 31:16

De weg van Bileam 

Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, 
de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. 2 Petrus 2:15

Aanvullende info:
Sittim = acacia's. 

Baäl-Peor = Heer van de kloof (of opening), Heer van de berg Peor. 
 De vruchtbaarheidsgod van Moab en Midian. 
 (Vermoedelijk de god Kamos, de voornaamste god van Moab) 
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Het loon van Bileam 

Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de 
dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omge-
komen. Judas :11 

De leer van Bileam

De Gemeente te Pergamus 
Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich hou-
den aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok 
neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.

Openbaring 2:14 

De Gemeente te Thyatira 
Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt 
dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn 
dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.

Openbaring 2:20 
Israël laat zich helaas verleiden. 
God had Israël overigens 40 jaar eerder al hiertegen gewaarschuwd (in de wetgeving bij de Sinaï).  

In Exodus 34 staat: 

Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin 
u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren 
moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen om-
hakken -want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de 
HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij- anders sluit u mis-
schien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoe-
rerij achter hun goden aan gaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kun-
nen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters vrouwen
nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoererij achter hun goden aan 
gaan, en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten gaan. U mag u geen 
gegoten goden maken. Exodus 34:12-16 

Ook in de 10 geboden staat dat God een na-ijverig (jaloers) God is (Exodus 20:5). God wil niet dat zijn eigendom 
Israël andere goden dient. Israël was een gezegend volk en had zich niet mogen inlaten met andere goden (demo-
nen). Israël wordt door de Moabieten en Midianieten overgehaald om een (godsdienstige) relatie met hen aan te 
gaan. Het gaat dus niet alleen om een vriendschapsrelatie tussen 3 volken, die van oorsprong ook nog familie van 
elkaar zijn, maar zij nemen ook deel aan hun godsdienstige rituelen, waarbij je o.a. moet denken aan seksuele 
uitspattingen op grond van de godsdienst van de Moabieten/Midianieten. 

Aanvullende info:

In Exodus staat dat de Naam van JeHoVaH קנא Qanna is (Qanna = Na-ijverig, Jaloers) 

- want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de 
HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij - Exodus 34:14

Dit woord קנא (Qanna) wordt alleen voor God gebruikt.  
Twee keer in Exodus: Exodus 20:5 en 34:14 
Drie keer in Deuteronomium: Deut. 4:24; 5:9; 6:15
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Daarnaast worden zij uitgenodigd om deel te hebben aan de offerdienst, niet aan JeHoVaH, maar aan de god Baäl-
Peor en zij buigen zich voor deze god. Daarmee verbinden zij zich aan hem, en worden ze ontrouw aan de God 
van Israël. In Psalm 106:28 lezen wij ook nog dat de Israëlieten offers voor de doden aten (HSV). (De NBG zegt 
dat men dodenoffers at, de Naardense Bijbel zegt dat men mee at van offers aan de doden en de SVV zegt dat ze 
offeranden der doden hebben gegeten). Hoe de vertaling ook moet zijn, het blijkt dat men met de dood bezig was, 
in plaats van met het leven. 

Zij doen alles wat God niet wil dat zij doen (hoererij, afgoderij, dodenoffers). 

Voor de meesten van de lezers vermoedelijk wel bekend, maar voor de anderen toch even een toelichting op afgo-
derij/hoererij: 

Hoererij in de Bijbel kan in twee betekenissen voorkomen. 

1. In letterlijke zin dat een getrouwde vrouw met een andere man gemeenschap heeft. 

2. In geestelijk zin dat Israël gemeenschap heeft met een andere god. 

Twee willekeurige teksten: 

Zo gebeurde het dat het land door haar (= Israël) lichtzinnige hoererij ontheiligd 
werd, want zij pleegde overspel met steen en met hout. Jeremia 3:9 

U bedreef hoererij met de Egyptenaren, uw zwaargeschapen buren. U maakte uw 
hoererijen talrijk, zodat u Mij tot toorn verwekte.  Ezechiël 16:26 

Advies: Lees, om deze teksten goed te begrijpen, Jeremia 3 en Ezechiël 16 helemaal door. 

U zult misschien zeggen: "Wij Christenen doen zulke dingen niet". Misschien niet of misschien niet letterlijk maar 
de Bijbel zegt: 

… opstandigheid (rebellie) is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven (zich niets 
laten zeggen, zich hoogmoedig of opdringerig gedragen) is afgoderij en beeldendienst. 

1 Samuël 15:23 

Deze dingen kwamen blijkbaar onder de Christenen in het Nieuwe Testament wel degelijk voor, want Paulus waar-
schuwt de Galaten: 

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, on-
reinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-
uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, 
dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al 
eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen 
beërven. Galaten 5:19-21 

Aanvullende info:
In Numeri 31:9, 15 en 16 staat dat de vrouwen van Midian het volk verleidden.  
In de hof van Eden werd Adam door Eva verleid. 

Ook Salomo werd door zijn vrouwen verleid en bouwde hoogten voor o.a. Kamos de god van 
de Moabieten. Zie 1 Koningen 11:6-11. 

Koning Josia (op 8-jarige leeftijd al koning) ruimde alles weer op. Zie 2 Koningen 23:13.
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Tegen de Kolossenzen zegt hij: 

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, 
en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de onge-
hoorzamen. (Kolossenzen 3:5-6)

Ook aan de gemeenten van Pergamus en Thyatira spreekt de Heere Jezus hierover. 
(Zie hierboven bij 'de leer van Bileam'.) 

God wordt kwaad en Hij straft de Israëlieten.  
Dit doet mij denken aan een tekstgedeelte uit Ezechiël. 

Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij 
daardoor sterven, maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en 
recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. Ezechiël 33:18-19 

We vervolgen de bespreking van Numeri 25. 

Mozes geeft het bevel aan de rechters om iedereen die zich verbonden heeft met Baäl-Peor te doden. Er sterven 
die dag 24000 Israëlieten (Numeri 25:5 en 9). 

Dan brengt een zekere Zimri, een zoon van een stamhoofd van Simeon, een Midianitische vrouw (Kozbi, dochter 
van Zur, stamhoofd van een familie in Midian) binnen de gemeenschap in het kampement van Israël. 
Men neemt niet alleen deel aan de rituelen van Moabieten/Midianieten, maar Zimri brengt deze afgoderij ook binnen 
de gemeenschap van Israël. 
Zimri en Kozbi gaan daar een tent binnen en hebben seks met elkaar ter ere van de god Baäl-Peor. Pinehas, de 
kleinzoon van Aäron, ziet dit gebeuren. Hij staat op uit een groep mensen die huilend bij de ingang van de samen-
komsttent staan, volgt hen naar de plaats waar deze afgoderij (hoererij in dienst van de god Baäl-Peor) bedreven 
wordt en steekt hen beiden in de buik, zodat zij beiden sterven.  
Dit is de aanleiding voor God om het doden te stoppen. 

Dit is een bijzondere geschiedenis met een diepere profetische inhoud. Er zijn in dit gedeelte een paar Hebreeuwse 
woorden gebruikt, die men zodanig vertaald heeft, dat deze wel logisch in het verhaal passen, maar letterlijk eigenlijk 
iets anders betekenen. Het eerste woord is ֻּקָּבה dat in HSV vertaald is met 'slaapvertrek', in de NBG met 'vertrek' 
en in de SVV met 'hoerenwinkel'. Het andere woord is ֳקָבָתּה, dat in de HSV en SVV vertaald is met 'buik', en in de 
NBG met onderlijf. 
Deze twee woorden worden alleen in Numeri 25:8 gebruikt en nergens anders in de Bijbel. Ze zijn een bepaalde 
vervoeging van  ָבָקב  (qabbab) wat 'vervloeken' betekent. Dit woord 'vervloeken' komt alleen voor in Numeri 22-24, 
waar Balak aan Bileam vraagt om het volk te vervloeken. De Hebreeuwse tekst suggereert dat Israël toch een 
vervloeking over zich heen riep. Balak kreeg toch zijn zin. 

Aanvullende info:
Zimri = Mijn muziek - familiehoofd uit de stam van Simeon. 
Kozbi = Mijn leugen/bedrieglijk - dochter van een familiehoofd in Midian. 
Pinehas = Koperen opening of mond, mond van een slang (Peh-Nachash) 

Pinehas was de zoon van Eleazar en kleinzoon van Aäron 
Hoereren = Een (tempel)hoer zijn.  
Slaapvertrek (ֻּקָּבה) = (SVV: hoerenwinkel) Komt van het woord (ֹקבב) 'vervloeken' in Num.22, 23, 24 

en wordt alleen hier in Numeri 25:8 gebruikt. 
Buik (ֳקָבָתּה) = Komt van het woord (ֹקבב) 'vervloeken' (Num.22, 23, 24) en wordt alleen hier in 

Numeri 25:8 gebruikt. 
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Er staat eigenlijk letterlijk: 

Pinehas ging achter de Israëlitische man aan de vloek in, en doorstak hen beiden, 
zowel de Israëlitische man als de vrouw, in hun vloek. Toen werd de plaag over 
de Israëlieten tot stilstand gebracht. Numeri 25:8 

Door deze ene daad van Pinehas wordt de vloek over het volk weggenomen. 
Pinehas gaat dus mee in de vloek en krijgt deel aan de vloek (hoewel hij zelf niet aan deze vloek meedoet) en 
neemt daarmee de vloek weg. Het is voor de gelovige niet moeilijk te raden, dat deze profetische handeling naar 
onze Heere Jezus Christus wijst, die op deze (vervloekte) aarde kwam en één werd met de mensen die vervloekt 
waren. Hij nam die vloek weg aan het kruis, hoewel Hij Zelf zonder zonde was. Dat deze toepassing juist is, blijkt 
ook heel duidelijk uit het vervolg van deze geschiedenis. 

Toen sprak de HEERE tot Mozes: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de 
priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij 
zich in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de Israëlieten niet in 
Mijn na-ijver vernietigd heb. Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van 
vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priester-
schap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de 
Israëlieten heeft gedaan. Numeri 25:10-13 

Deze belofte/profetie wijst naar de Heere Jezus Christus. Uit de brief aan de Hebreeën blijkt duidelijk dat het pries-
terschap van Aäron tijdelijk was en dat er een andere Priester zou komen, naar de orde van Melchizedek.  
Zo zijn er veel meer profetieën uitgesproken, die hun vervulling hebben in Christus Jezus. 

Een voorbeeld: 

Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn 
rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong 
verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het 
graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij 
de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw 
aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit 
tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze 
dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed 
gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees 
betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, … 

Handelingen 2:25-30 

David sprak niet over zichzelf, maar over de Heere Jezus Christus. 
Van de Heere Jezus wordt gezegd dat Hij het Verbond des Vredes heeft en de Vredevorst is.  

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder 
zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen 
en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, 
gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij 
met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David 
zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. 
Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk 
maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn 
tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor 
Mij zijn. Ezechiël 37:24-27 
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Deze profetie is jaren na de dood van David uitgesproken en kan daarom alleen maar van toepassing zijn op de 
Zoon van David, de Heere Jezus Christus, want Hij is de Vredevorst: 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:6 

Ook is Hij de Hogepriester van het Nieuwe Verbond (testament). 

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoe-
deren. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met 
handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van 
bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan 
in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.  

Hebreeën 9:11-12 

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft 
plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste ver-
bond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. 

Hebreeën 9:15 

Pinehas als type van Christus: 

Zoals Jozef, de zoon van Jakob, in zijn leven een uitbeelding was van de Heere Jezus Christus (Jozef, die geliefd 
was door zijn vader, verworpen door zijn broers, vernederd werd in Egypte, maar tot onderkoning werd gesteld), zo 
is Pinehas het hier in deze geschiedenis. 

Ook de namen van Pinehas en zijn vader Eleazar zeggen al heel veel. 

Eleazar betekent 'God heeft geholpen'. God heeft de mensheid geholpen door de Heere Jezus naar deze aarde te 
sturen en de Naam Jezus betekent 'JeHoVaH redt'. Pinehas betekent 'mond van een slang' of 'koper mond'. De 
Heere Jezus vergelijkt Zichzelf met de koperen slang in de woestijn, waar het volk Israël door God werd gestraft en 
waar Mozes van God een koperen slang moest maken, waardoor de straf ophield. De Heere Jezus zegt daarover: 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des men-
sen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.  Johannes 3:14-15 

Als iemand naar de slang keek, dan bleef hij leven. Met andere woorden: als iemand zijn hoop/geloof op de slang 
vestigde werd de straf weggenomen. Zo is het ook als iemand zijn hoop/geloof op de Heere Jezus vestigt. Dan 
ontvangt hij eeuwig leven.  
Pinehas bracht leven, de koperen slang bracht leven en de Heere Jezus brengt eeuwig leven. Pinehas doet ver-
zoening en neemt de vloek weg. God sluit met hem een vredesverbond en hij en zijn nageslacht zullen altijd hoge-
priester zijn.  

Ook koppelden zij zich aan Baäl-Peor, zij aten de offers voor de doden. Zij ver-
wekten de HEERE tot toorn met hun daden, zodat er een plaag onder hen uitbrak. 
Toen stond Pinehas op en oefende gericht en de plaag werd tot stilstand gebracht. 
Het is hem gerekend tot gerechtigheid, van generatie op generatie, tot in eeuwig-
heid. Psalm 106:28-31 
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Hiermee is de geschiedenis nog niet afgelopen. Israël is verzoend met God, maar de vijanden zijn er nog steeds. 

Verder sprak de HEERE tot Mozes: Behandel de Midianieten als vijanden en versla 
hen. Want zij hebben u als vijanden behandeld, met hun listen, die zij listig tegen 
u beraamden, in het geval van Peor en in het geval van hun zuster Kozbi, de dochter 
van een leider van de Midianieten, die gedood is op de dag van de plaag, in het 
geval van Peor. Numeri 25:16-18 

Het lijkt erop dat de Midianieten een hoofdrol gespeeld hebben in verband met de hoererij en afgoderij van Israël.  

Toch blijft Moab niet geheel buiten schot. In Nehemia (geciteerd uit Deuteronomium 23:3-6) staat namelijk: 

Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. 
Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in 
eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen, omdat zij de Israëlieten 
niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had 
ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.

Nehemia 13:1-2 

Bovenvermelde tekst doet denken aan wat de Heere Jezus in Mattheüs 25 zegt: 

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 
Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig 
geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt 
Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevan-
genis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt 
of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoor-
den: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan 
hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige 
straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mattheüs 25:41-46 

Aanvullende info:
Er is nog een duo van volken in de Bijbel die samen optrekken, namelijk Ismaël en Midian ten tijde 
dat Jozef door zijn broers verkocht werd naar Egypte. 

Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef 
uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. 
Die brachten Jozef naar Egypte. (De Midianieten verkopen daarna Jozef aan Potifar)

Genesis 37:28

Aanvullende info:
Eleazar was de derde zoon van Aäron en zou normaal geen hogepriester worden, maar 
omdat zijn oudere broers Nadab en Abihu tijdens het leven van Aäron stierven (Numeri 3:4), 
volgde Eleazar later zijn vader op als hogepriester en na Eleazar dus Pinehas. 

Geslachtslijn van Pinehas: Levi - Kahath - Amram 

Mirjam, Aäron en Mozes 

Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar 

Pinehas
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De strijd tussen Israël en Midian is ook de laatste activiteit van Mozes. God zegt tegen hem: 

Neem voor de Israëlieten wraak op de Midianieten; daarna zult u met uw voorge-
slacht verenigd worden. Numeri 31:2 

In deze strijd gaat Pinehas, de priester, mee met 12.000 soldaten uit de 12 stammen van Israël (Numeri 31:4-5). 
Deze strijd wordt door Israël gewonnen. Het is de wraak van God over de vijanden.  
Bileam is blijkbaar niet naar huis gegaan, want hij blijkt bij de Midianieten te zijn en komt om in deze strijd, samen 
met vijf koningen van Midian. Hij heult met de vijand en komt met de vijand om. 
Deze strijd is typologisch de strijd van de Heere Jezus Christus tegen Zijn vijanden (satan, overheden, machten). 

En Hij (Jezus Christus) heeft u (de gelovigen), toen u dood was in de overtredingen 
en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al 
uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te 
wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat 
uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de over-
heden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over 
hen getriomfeerd.  Kolossenzen 2:13-15 

Wat wil deze geschiedenis ons leren? 

1. Wij zouden de gerechtigheid van JeHoVaH leren (Micha 6:5). 

2. De mens is afhankelijk van God en kan niets doen als God dit niet wil. 

3. Zelfs een magiër/tovenaar is afhankelijk van God. 

4. De vijanden van Israël willen het volk Israël vernietigen (ook vandaag nog). 

5. God heeft Zijn volk gezegend en laat niet toe dat het vervloekt wordt. 

6. God doet wat Hij zegt. 

7. Ook al is het volk ontrouw, God blijft getrouw aan Zijn belofte. 

8. Door tussenkomst van de Pinehas kwam er verzoening. 
Zo is er ook door de Heere Jezus Christus verzoening gebracht. 

9. Het volk werd gestraft en kwam tot bekering en ging later het land Kanaän binnen. 
Jezus Christus droeg de straf voor de gehele mensheid, en iedereen die dit aanneemt en zich bekeert, 
ontvangt eeuwig leven. 

10. Pinehas voerde het volk aan in de strijd tegen de vijand en overwon. 
De Heere Jezus Christus heeft satan overwonnen. Hij heeft de (satanische) overheden en de machten 
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. 

Aanvullende info:
De tekst hierboven spreekt over de gelovige heidenen die onbesneden waren. 
Tijdens deze geschiedenis van Bileam was het volk Israël ook onbesneden. 
(Zie Jozua 5:5)



De geschiedenis van Bileam 31 
Numeri 22-25 en 31 

Mozes bracht het volk Israël naar het beloofde land Kanaän. 

Jozua (Joshua - Jezus) bracht het volk daarna in het beloofde land. 

Zo zal ook de Heere Jezus Christus bij Zijn wederkomst Zijn volk Israël terugbrengen in het beloofde land.  
Hij zal eeuwig Koning over hen zijn en over de hele wereld. 

Daniël schrijft hier o.a. over: 

Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de ko-
ninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van 
de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig konink-
rijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. 

Daniël 7:27 

En Johannes zegt: 

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop 
zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert 
oorlog in gerechtigheid.  

En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele di-
ademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand 
kent dan Hijzelf.  

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn 
Naam luidt: Het Woord van God.  

En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in 
fijn linnen, wit en smetteloos.  

En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de hei-
denvolken zou slaan.  

En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf.  

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van 
de almachtige God.  

Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: 
Koning der koningen en Heere der heren.

Openbaring 19:11-16 

Ik sluit af met de woorden van de Heere Jezus Christus in het eerste en laatste hoofdstuk van Openbaring: 

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die 
is en Die was en Die komt, de Almachtige. Openbaring 1:8

Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en 
Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. 
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Openbaring 1:17-18

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de 
Laatste. Openbaring 22:13
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