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De Zegeningen en de Profetie van Bileam
Nu de Israëlieten het land ten oosten van de rivier de Jordaan (van waaruit zij Kanaän willen binnentrekken)
zijn binnengegaan, staan de inwoners van Moab natuurlijk argwanend tegenover hun aanwezigheid. Moabs
heerser, Koning Balak, is er zó van overtuigd dat hij een militaire confrontatie met de Israëlieten niet kan
winnen, dat hij een waarzegger, Bileam genaamd, ontbiedt die de indringers moet vervloeken. Ook al is hij
zogenaamd spiritueel, toch is Bileam helemaal geen goed mens. Hij is een tovenaar uit de streek van de
Boven-Eufraat, nabij Karkemis, en iemand die heidense rituelen gebruikt om op zoek te gaan naar
voortekenen. Maar bij deze gelegenheid staat God toe dat Bileam namens de Almachtige spreekt.
Nadat hij aanwijzingen van God heeft gekregen om de Israëlieten niet te vervloeken, weigert Bileam
aanvankelijk om Koning Balak te helpen. Maar wanneer hem verteld wordt dat hij een rijk man kan worden door
Koning Balak te helpen, is hij zo gecharmeerd van deze mogelijke weelde, dat hij hoopt dat God van gedachten
zal veranderen. Tot Bileams verrassing en vreugde geeft God hem toestemming om naar Balak te gaan. Maar
het wordt al snel duidelijk dat God hem alleen heeft laten gaan om Balak te leren hoe verkeerd het is om Gods
wil op de proef te stellen in de hoop er persoonlijk voordeel uit te halen.
De laatste profetie die Bileam wordt gegeven over Israëls uiteindelijke veroveringen bevat een secundaire
profetie over de Messias en nakomeling van Jakob, wiens koninkrijk ooit de hele aarde zal beslaan. Bileam is
zich natuurlijk niet bewust van het belang van de woorden die hij spreekt; in dat geval zou hij geen deel willen
hebben aan de plannen die spoedig door de Midianieten tegen de Israëlieten zullen worden gesmeed. Het
verslag begint met Balaks verzoek aan Bileam om hem te helpen.
Num. 22:1-3
Moab

BALAK VREEST ISRAEL. Daarna reisden de kinderen van Israël, en legerden zich in de vlakken

Num. 22:4-6

BALAK WIL BILEAMS HULP. Derhalve zeide Moab tot de oudsten der Midianieten: “Nu zal deze

velden van Moab, aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. Toen Balak, de zoon van Zippor,
zag al wat Israël aan de Amorieten gedaan had; zo vreesde Moab zeer voor het aangezicht
dezes volks, want het was veel; en Moab was beangstigd voor het aangezicht van de kinderen
Israëls.
gemeente oplikken al wat rondom ons is, gelijk de os de groente des velds oplikt.”
Te dier tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning der Moabieten. Die zond boden aan
Bíleam, den zoon van Beor, te Pethor, hetwelk aan de rivier is, in het land der kinderen zijns
volks, om hem te roepen, zeggende:
“Zie, er is een volk uit Egypte getogen; zie, het heeft het gezicht des lands bedekt, en het blijft
liggen recht tegenover mij. En nu, kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik;
misschien zal ik het kunnen slaan, of zal het uit het land verdrijven; want ik weet, dat, wien gij
zegent, die zal gezegend zijn, en wien gij vervloekt, die zal vervloekt zijn.”

Num. 22:7-14

BILEAM WEIGERT TE HELPEN. Toen gingen de oudsten der Moabieten, en de oudsten der

Midianieten, en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand; alzo kwamen zij tot Bíleam, en
spraken tot hem de woorden van Balak.
Hij dan zeide tot hen: “Vernacht hier dezen nacht, zo zal ik ulieden een antwoord wederbrengen,
gelijk als de HEERE tot mij zal gesproken hebben.” Toen bleven de vorsten der Moabieten bij
Bíleam.
En God kwam tot Bíleam en zeide: “Wie zijn die mannen, die bij u zijn? “
Toen zeide Bíleam tot God: “Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, heeft hen tot
mij gezonden, zeggende: 'Zie, er is een volk uit Egypte getogen, en het heeft het gezicht des
lands bedekt; kom nu, vervloek het mij; misschien zal ik tegen hetzelve kunnen strijden, of het
uitdrijven.'”
Toen zeide God tot Bíleam: “Gij zult met hen niet trekken; gij zult dat volk niet vloeken, want het
is gezegend.”
Toen stond Bíleam des morgens op, en zeide tot de vorsten van Balak: “Gaat naar uw land; want
de HEERE weigert mij toe te laten met ulieden te gaan.”
Zo stonden dan de vorsten der Moabieten op, en kwamen tot Balak, en zij zeiden: “Bíleam heeft
geweigerd met ons te gaan.”

Num. 22:15-20
Ten oosten
van Moab

BILEAM STELT GOD OP DE PROEF. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en

Num. 22:21-27

ENGEL BLOKKEERT EZEL. Toen stond Bíleam des morgens op, en zadelde zijn ezelin, en hij trok

eerlijker, dan die waren; die tot Bíleam kwamen, en hem zeiden: “Alzo zegt Balak, de zoon van
Zippor: Laat u toch niet beletten tot mij te komen! Want ik zal u zeer hoog vereren, en al wat gij
tot mij zeggen zult, dat zal ik doen; zo kom toch, vervloek mij dit volk!”
Toen antwoordde Bíleam, en zeide tot de dienaren van Balak: “Wanneer Balak mij zijn huis vol
zilver en goud gave, zo vermocht ik niet het bevel des HEEREN mijns Gods te overtreden, om te
doen klein of groot. En nu, blijft gijlieden toch ook hier dezen nacht, opdat ik wete, wat de
HEERE tot mij verder spreken zal.”
God nu kwam tot Bíleam des nachts, en zeide tot hem: “Dewijl die mannen gekomen zijn, om u
te roepen, sta op, ga met hen; en nochtans zult gij dat doen, hetwelk Ik tot u spreken zal.”
heen met de vorsten van Moab. Doch de toorn van God werd ontstoken, omdat hij heentoog; en
de Engel des HEEREN stelde Zich in den weg, hem tot een tegenpartij; hij nu reed op zijn ezelin,
en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag den Engel des HEEREN staande in den
weg, met Zijn uitgetrokken zwaard in Zijn hand; daarom week de ezelin uit den weg, en ging in
het veld. Toen sloeg Bíleam de ezelin, om dezelve naar den weg te doen wenden.
Maar de Engel des HEEREN stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze, en
een muur aan gene zijde. Toen de ezelin den Engel des HEEREN zag, zo klemde hij zichzelve
aan den wand, en klemde Bíleams voet aan den wand; daarom voer hij voort haar te slaan.
Toen ging de Engel des HEEREN noch verder, en Hij stond in een enge plaats, waar geen weg
was om te wijken ter rechter- noch ter linkerhand. Als de ezelin den Engel des HEEREN zag, zo
legde hij zich neder onder Bíleam; en de toorn van Bíleam ontstak, en hij sloeg de ezelin met een
stok.

Num. 22:28-30

EZEL BERISPT BILEAM. De HEERE nu opende den mond der ezelin, die tot Bíleam zeide: “Wat

heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt?”
Toen zeide Bíleam tot de ezelin: “Omdat gij mij bespot hebt; och, of ik een zwaard in mijn hand
had! Want ik zou u nu doden.”
De ezelin nu zeide tot Bíleam: “Ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af, dat
gij mijn heer geweest zijt, tot op dezen dag? Ben ik ooit gewend geweest u alzo te doen?”
Hij dan zeide:” Neen!”
Num. 22:31-33

ENGEL BERISPT BILEAM. Toen ontdekte de HEERE de ogen van Bíleam, zodat hij den Engel des

HEEREN zag, staande in den weg, en Zijn uitgetrokken zwaard in Zijn hand; daarom neigde hij
het hoofd en boog zich op zijn aangezicht.
Toen zeide de Engel des HEEREN tot hem: “Waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen?
Zie, Ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, dewijl deze weg van Mij afwijkt. Maar de ezelin heeft
Mij gezien, en zij is nu driemaal voor Mijn aangezicht geweken; indien zij voor Mijn aangezicht
niet geweken ware, zekerlijk Ik zoude u nu ook gedood, en haar bij het leven behouden hebben.”
Num. 22:34,35

BILEAM MAG GAAN. Toen zeide Bíleam tot den Engel des HEEREN: “Ik heb gezondigd, want ik

heb niet geweten, dat Gij mij tegemoet op dezen weg stondt; en nu, is het kwaad in Uw ogen, ik
zal wederkeren.”
De Engel des HEEREN nu zeide tot Bíleam: “Ga heen met deze mannen; maar alleenlijk dat
woord, wat Ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken.” Alzo toog Bíleam met de vorsten van Balak.
Num. 22:36-41

BILEAM ONTMOET BALAK. Als Balak hoorde, dat Bíleam kwam, zo ging hij uit, hem tegemoet, tot

de stad der Moabieten, welke aan de landpale van de Arnon ligt, die aan het uiterste der landpale
is. En Balak zeide tot Bíleam: “Heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden, om u te roepen? Waarom zijt
gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet te recht vereren?”
Toen zeide Bíleam tot Balak: “Zie, ik ben tot u gekomen; zal ik nu enigszins iets kunnen spreken?
Het woord, hetwelk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken.”
En Bíleam ging met Balak; en zij kwamen te Kirjath-Huzzoth. Toen slachtte Balak runderen en
schapen; en hij zond aan Bíleam, en aan de vorsten, die bij hem waren. En het geschiedde des
morgens, dat Balak Bíleam nam, en voerde hem op de hoogten van Baäl, dat hij van daar zag
het uiterste des volks.
Num. 23:1-5

BILEAM ZOEKT EEN TEKEN. Toen zeide Bíleam tot Balak: “Bouw mij hier zeven altaren, en bereid

mij hier zeven varren en zeven rammen.” Balak nu deed, gelijk als Bíleam gesproken had; en
Balak en Bíleam offerden een var en een ram, op elk altaar.

Toen zeide Bíleam tot Balak: “Blijf staan bij uw brandoffer, en ik zal heengaan; misschien zal de
HEERE mij tegemoet komen; en hetgeen Hij wijzen zal, dat zal ik u bekend maken.” Toen ging hij
op de hoogte.
Als God Bíleam ontmoet was, zo zeide hij tot Hem: “Zeven altaren heb ik toegericht, en heb een
var en een ram op elk altaar geofferd.”
Toen legde de HEERE het woord in den mond van Bíleam, en zeide: “Keer weder tot Balak, en
spreek aldus.”
Num. 23:6-10

BILEAM ZEGENT ISRAEL. Als hij nu tot hem wederkeerde, ziet, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij

en al de vorsten der Moabieten. Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen,
van het gebergte tegen het oosten, zeggende:
'Kom, vervloek mij Jakob,
en kom, scheld Israël!'
Wat zal ik vloeken,
dien God niet vloekt;
en wat zal ik schelden,
waar de HEERE niet scheldt?
Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem,
en van de heuvelen aanschouw ik hem;
ziet, dat volk zal alleen wonen,
en het zal onder de heidenen niet gerekend worden.
Wie zal het stof van Jakob tellen,
en het getal, ja, het vierde deel van Israël?
Mijn ziel sterve den dood der oprechten,
en mijn uiterste zij gelijk het zijne!”
Num. 23:11-16

BALAK WIL TWEEDE POGING. Toen zeide Balak tot Bíleam: “Wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u

genomen, om mijn vijanden te vloeken; maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend!”
Hij nu antwoordde en zeide: “Zal ik dat niet waarnemen te spreken, wat de HEERE in mijn mond
gelegd heeft?”
Toen zeide Balak tot hem: “Kom toch met mij aan een andere plaats, van waar gij hem zult zien;
gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien; en vervloek hem mij van daar!” Alzo
nam hij hem mede tot het veld Zofim, op de hoogte van Pisga; en hij bouwde zeven altaren, en
hij offerde een var en een ram op elk altaar.
Toen zeide hij tot Balak: “Blijf hier staan bij uw brandoffer, en ik zal Hem aldaar ontmoeten.”
Als de HEERE Bíleam ontmoet was, zo legde Hij het woord in zijn mond, en Hij zeide: “Keer
weder tot Balak, en spreek alzo.”
Num. 23:17-24

BILEAMS TWEEDE ZEGEN. Toen hij tot hem kwam, ziet, zo stond hij bij zijn brandoffer, en de

vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem: “Wat heeft de HEERE gesproken?”
Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Sta op, Balak, en hoor!
Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor!
God is geen man, dat Hij liegen zou,
noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou;
zou Hij het zeggen, en niet doen,
of spreken, en niet bestendig maken?
Zie, ik heb ontvangen te zegenen;
dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob;
ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël.
De HEERE, zijn God, is met hem,
en het geklank des Konings is bij hem.
God heeft hen uit Egypte uitgevoerd;
zijn krachten zijn als van een eenhoorn.

Want er is geen toverij tegen Jakob
noch waarzeggerij tegen Israël.
Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden,
en van Israël, wat God gewrocht heeft.
Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw,
en het zal zich verheffen als een leeuw;
het zal niet nederleggen, totdat het den roof gegeten,
en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!”
Num. 23:25-30

BARAK VRAAGT OM EEN DERDE POGING. Toen zeide Balak tot Bíleam: “Gij zult het ganselijk

noch vloeken, noch geenszins zegenen.”
Doch Bíleam antwoordde en zeide tot Balak: “Heb ik niet tot u gesproken, zeggende: 'Al wat de
HEERE spreken zal, dat zal ik doen?'” Verder zeide Balak tot Bíleam: “Kom toch, ik zal u aan
een andere plaats medenemen; misschien zal het recht zijn in de ogen van dien God, dat gij het
mij van daar vervloekt.” Toen nam Balak Bíleam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de
woestijn ziet.
En Bíleam zeide tot Balak: “Bouw mij hier zeven altaren, en bereid mij hier zeven varren en
zeven rammen.” Balak nu deed, gelijk als Bíleam gezegd had; en hij offerde een var en een ram
op elk altaar.
Num. 24:1-9

BILEAMS DERDE ZEGEN. Toen Bíleam zag, dat het goed was in de ogen des HEEREN, dat hij

Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen, tot de toverijen; maar hij stelde
zijn aangezicht naar de woestijn. Als Bíleam zijn ogen ophief, en Israël zag, wonende naar zijn
stammen, zo was de Geest van God op hem. En hij hief zijn spreuk op, en zeide:
“Bíleam, de zoon van Beor, spreekt,
en de man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!
De hoorder der redenen Gods spreekt,
die het gezicht des Almachtigen ziet;
die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden!
Hoe goed zijn uw tenten, Jakob!
Uw woningen, Israël!
Gelijk de beken breiden zij zich uit,
als de hoven aan de rivieren;
de HEERE heeft ze geplant, als de sandelbomen,
als de cederbomen aan het water.
Er zal water uit zijn emmeren vloeien,
en zijn zaad zal in vele wateren zijn;
en zijn koning zal boven Agag verheven worden,
en zijn koninkrijk zal verhoogd worden.
God heeft hem uit Egypte uitgevoerd;
zijn krachten zijn als van een eenhoorn;
hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren,
en hun gebeente breken,
en met zijn pijlen doorschieten.
Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw,
en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
Zo wie u zegent, die zij gezegend,
en vervloekt zij, wie u vervloekt!”
Num. 24:10-13

BALAK BOOS OP BILEAM. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bíleam, en hij sloeg zijn handen

samen; en Balak zeide tot Bíleam: “Ik heb u geroepen, om mijn vijanden te vloeken; maar zie, gij
hebt hen nu driemaal gedurig gezegend! En nu, pak u weg naar uw plaats! Ik had gezegd, dat ik

u hoog vereren zou; maar zie, de HEERE heeft die eer van u geweerd!”
Toen zeide Bíleam tot Balak: “Heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden hebt,
gesproken, zeggende: 'Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel
des HEEREN niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart; wat de HEERE spreken
zal, dat zal ik spreken.'
Num. 24:14-25

ISRAEL ZAL NATIES VERSLAAN. En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en

zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.”
Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Bíleam, de zoon van Beor, spreekt,
en die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!
De hoorder der redenen Gods spreekt,
en die de wetenschap des Allerhoogsten weet;
die het gezicht des Almachtigen ziet,
die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden.
Ik zal hem zien, maar nu niet;
ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij.
Er zal een ster voortgaan uit Jakob,
en er zal een scepter uit Israël opkomen;
die zal de palen der Moabieten verslaan,
en zal al de kinderen van Seth verstoren.
En Edom zal een erfelijke bezitting zijn;
en Seïr zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn;
doch Israël zal kracht doen.
En er zal één uit Jakob heersen,
en hij zal de overigen uit de steden ombrengen.”
Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Amalek is de eersteling der heidenen;
maar zijn uiterste is ten verderve!”
Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Uw woning is vast,
en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd.
Evenwel zal Kaïn verteerd worden,
totdat u Assur gevankelijk wegvoeren zal!”
Voorts hief hij zijn spreuk op, en zeide:
“Och, wie zal leven, als God dit doen zal!
En de schepen van den oever der Chitteërs,
die zullen Assur plagen, zij zullen ook Heber plagen;
en hij zal ook ten verderve zijn.”
Toen stond Bíleam op, en ging heen, en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg.
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