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Hoofdstuk 53      
 

Lieve kleinkinderen,  

 

Eeuwen geleden, gedurende de jaren tussen 1100 en 1300 werden er vanuit 

West- Europa kruistochten georganiseerd om de heilige stad Jeruzalem te 

bevrijden van de heidense moslims. Een paar keer hebben Christelijke ridders 

rijdend op hun paarden met veel strijd de stad Jeruzalem veroverd. Maar die 

ging later weer verloren. Op een gegeven moment is er zelfs vanuit Duitsland 

een Kinderkruistocht geweest, om de heilige stad Jeruzalem te veroveren.  

Een paus of was het een andere ‘Christelijke leider’, dat weet ik niet, had een 

‘Godswoord’  gekregen. God had tegen hem gezegd dat hij een Kinderkruistocht 

moest organiseren. God zou die heidense moslims in de stad Jeruzalem 

vervloeken, terwijl Hij deze  kinderen zou zegenen. Deze kinderen zouden dan de 

stad Jeruzalem innemen en in bezit nemen.  

Ja, zegen en vloek.  

Als een mens deze twee woorden zegt en daarbij de naam van God gebruikt om 

er zelf beter van te worden, dan mag je je wel even achter de oren krabben…. 

 

Hebben jullie trouwens dat boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’, geschreven door 

Thea Beckman, gelezen? Echt een aanrader. 

 

 

Hoofdstuk 53      -      Bileam       -     Numeri  22, 23, 24, 25 

 

Tussen de Dode Zee en het land van de Amorieten woonden de Moabieten, een 

klein volk dat nog afstamde van Lot. Hun koning heette Balak. En deze Balak 

was heel erg bang voor dat volk van de Israëlieten, dat eraan kwam vanuit de 

woestijn en al zijn buurlanden de baas was. Ook zijn land zou overvallen 

worden en ze zouden allemaal vermoorden. Het was duidelijk: met wapens was 

dat volk niet te verslaan. Zij hadden een God, had hij gehoord, die hen zegende. 

Maar zou die zegen van hun God ook omgezet kunnen worden in een vloek? 

Zoiets kon een gewoon mens niet doen, zelfs geen koning. Daar moest een 

profeet aan te pas komen die met zijn spreuken de goden kon dwingen om niet 

meer een volk te zegenen, maar het zelfs te vervloeken! 

En deze koning Balak kende zo’n profeet: Bileam, de zoon van Beor, die in de 

stad Pethor woonde. Jammer dat die profeet zo ver weg woonde. Zeshonderd 

kilometer is nu niet direct naast je deur. Ook zou het veel geld kosten, maar 

dichterbij was er geen betere te vinden en ook zijn raadsheren vonden dit een 

zeer goed plan. Na nog een keer goed hierover nagedacht te hebben, stuurde 

koning Balak zijn boden naar de Eufraat om Bileam op te halen. Een grote 

karavaan met slaven en kamelen ging mee. Dan kon Bileam direct zien hoe rijk 

hij was. 
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Als die profeet nu maar direct meekwam! Maar dat zou wel. Balak geloofde dat 

elke profeet voor geld te koop was. Als je maar genoeg wilde betalen. Zijn 

boden mochten deze profeet ook alles beloven, als hij maar kwam om dat volk 

Israël te vervloeken. 

 

Dat het volk Israël helemaal niet van plan was om het land Moab aan te vallen, 

dat wist koning Balak niet. God had het Mozes ten strengste verboden omdat dit 

volk nog uit de familie kwam! 

 

Na een lange reis kwamen de boden van koning Balak aan in Pethor, bij het huis 

van Bileam. Ze vertelden hem van dat volk Israël, dat zo gevaarlijk dicht bij de 

grenzen van hun land Moab was en dat zij zo bang waren voor de God van dat 

volk. Ze vertelden dat Jozua met zijn leger alle andere legers versloeg. En dat 

gebeurde alleen omdat zijn God hem zegende. En nu vroegen ze Bileam of hij 

wilde komen en die zegen van die God wilde veranderen in een vloek. Alleen op 

die manier zou hun land Moab van de ondergang gered kunnen worden.  

Het was een lange reis, dat was zo, maar koning Balak zou hem rijkelijk 

belonen. Hij had er alles voor over, als die zegen maar in een vloek werd 

veranderd. Met een diepe buiging zeiden ze: ‘Onze koning weet dat u dit kunt. 

Als u een volk zegent, dan is het gezegend. En als u een volk vervloekt, dan is 

het ook vervloekt!’ 

Dat, wanneer Bileam deze God van Israël kende – de Heer was Zijn Naam – en 

wanneer hij spreuken kon bedenken om die God te dwingen – en dat was 

uiteindelijk zijn beroep – dan moest hij meegaan! Hij kon erg veel geld 

verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze koning Balak zal u rijkelijk belonen. 
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De boden hadden hun boodschap overgebracht en wachtten nu op antwoord van 

de profeet Bileam. Natuurlijk zou hij niet direct antwoord geven, dat hoorde niet 

zo bij een profeet. Die zou eerst de goden raadplegen en dat kon alleen ’s nachts 

in een droom. Het kwam uit zoals ze gedacht hadden. De grote profeet ging 

staan en uit de hoogte zei hij: ‘Natuurlijk ken ik die God wel waarover jullie 

spraken. Blijf vannacht hier slapen en dan zal ik morgen vertellen wat de Heer 

de komende nacht tegen mij gezegd heeft. En of ik met jullie mee mag gaan of 

niet.’ 

 

Bileam glimlachte toen hij in het donker op zijn bed lag. Het was helemaal niet 

waar dat hij die God van Israël kende. Maar wie kon dat bewijzen? 

Morgenvroeg zou hij tegen die boden zeggen dat hij een openbaring van de Heer 

had gehad en dat hij mee mocht gaan! Het zou een lange en moeizame reis 

worden, maar de verdienste was erg groot. 

Voordat hij in slaap viel zag hij zichzelf al op die bergen in Moab staan en naast 

hem een rokend altaar en dan daar beneden hem in laagvlakte al die donkere 

tenten van het volk Israël. Dan zou hij zijn handen opheffen en luid een vloek 

over dat volk uitspreken. Dat volk dat zich van geen kwaad bewust was. 

Misschien hielpen zijn vloekspreuken wel helemaal niets. Maar als hij dit deed 

zouden de soldaten van koning Balak furieuzer vechten. En Jozua en zijn 

soldaten, wanneer ze dit gehoord hadden, zou de moed in hun sandalen zakken. 

Ja, zo zou het gaan…. En dan het koningsloon…. Zilver en goud…. 

 

Bileam sliep. Maar in een droom kwam God bij hem en zei tegen hem: ‘Ga niet 

met die mannen mee naar Moab. Jij mag dat volk niet vervloeken, want Ik heb 

het gezegend!’ 

Dat hij niet mee mocht speet hem erg. Die schatten uit Moab zou hij dus niet 

krijgen…. Die God van Israël moest wel zeer machtig zijn dat hij zelfs zijn 

gedachten kende. Hij durfde niet tegen deze God in te gaan. Maar het was wel 

een grote eer dat zelfs deze God midden in de nacht tot hem sprak. En dacht hij, 

dit wel een groot bewijs was dat ook deze God bang was voor zijn 

‘vloekspreuken’. 

 

De volgende ochtend in alle vroegte vertelde Bileam zijn gasten wat er die nacht 

gebeurd was. Hij zei: ‘Ga maar zonder mij terug naar jullie land, want de Heer 

wil niet dat ik met jullie meega.’ 

Het speet hem erg toen hij ze zag wegrijden op hun kamelen. Hij had maar wat 

graag meegewild. Maar hij durfde niet tegen deze God ingaan, alleen om een 

koning een plezier te doen. Nee, hij had niet tegen die boden gezegd dat hij na 

dat Godswoord niet meer durfde meegaan.  
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Het speet Bileam erg toen hij ze zag wegrijden op hun kamelen. 
 

Koning Balak geloofde niet wat zijn boden hem vertelden. Ze hadden zich wat 

wijs laten maken. Die God van Israël had het Bileam verboden? Maak dat de kat 

wijs, maar hem niet. In plaats dat zijn boden nog eens goed met die profeet 

hadden gesproken, hem meer goud en zilver hadden beloofd, waren ze maar 

weer gauw naar huis teruggegaan. Natuurlijk hadden de goden het die Bileam 

niet verboden! Hij wilde meer geld…. 

Goed, en dat kon hij krijgen. Hij zou zijn boden nog een keer naar Bileam 

sturen, maar dan anderen. Mannen die belangrijker waren en die er meer 

verstand van hadden om met zo’n profeet om te gaan. Komen zou hij, die 

Bileam! En dat moest niet te lang meer duren, want anders zou die Jozua met 

zijn leger heel zijn land al verwoest hebben. 

 

Een paar weken later kwam er weer een grote karavaan uit Moab door de poort 

van de stad Pethor en bleef staan bij het huis van Bileam.  

De profeet zag direct dat dit nog belangrijker boodschappers van koning Balak 

waren, dan de eerste keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een grote karavaan uit Moab reed door de poort de stad Pethor binnen. 
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Toen ze bij Bileam in huis waren bogen ze diep en heel vriendelijk vroegen ze 

hem: ‘Onze koning Balak, de zoon van Sippor, vraagt of u naar hem toe wilt 

gaan. Alstublieft, laat u door niets tegenhouden. De koning zal u een grote 

beloning geven en alles doen wat u van hem vraagt. Kom alstublieft en vervloek 

dat volk Israël.’ 

Bileam ging staan. Zoals hij daar stond in zijn witte profetenmantel leek hij zelf 

wel een koning. 

Hij zei: ‘Als koning Balak denkt dat ik voor geld te koop ben, dan heeft hij het 

mis! Ik moet de Heer mijn God gehoorzamen. Ik kan niet anders. Maar blijf hier 

één nacht slapen, net zoals die andere mannen deden. Vannacht zal ik horen wat 

de Heer tegen mij te zeggen heeft. 

 

Die avond kon Bileam maar moeilijk in slaap komen. Als het half kon wilde hij 

wel naar Moab. Daar was veel geld te verdienen. Misschien kreeg hij nu wel 

toestemming van die God van Israël om daarheen te gaan. En als hij daar 

eenmaal was, dan zou hij die God veel offers brengen. Koning Balak moest die 

toch betalen en die had geld genoeg. Alles wat hij begeerde zou Balak hem 

geven. Dat was wel wat anders dan wat hij gewend was bij de mensen hier in dit 

land. Die wilden voor zijn diensten altijd afdingen. En als die God van Israël dan 

op zijn offers afkwam – alle goden waren gek op vette offers – dan zou hij wel 

toestemming krijgen om een paar vloekspreuken over dat volk uit te spreken. 

Hij had gehoord, dat die God van Israël wel eens vaker boos was geweest op 

Zijn volk. Nu, dan zou hij, Bileam ze ook wel eens met een vloek mogen 

straffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileam kon maar moeilijk in slaap komen. 
 

Toen Bileam eindelijk in slaap viel, kreeg hij weer een Godswoord. 

‘Ook deze mannen uit Moab zijn gekomen om je te vragen om koning Balak te 

helpen. Ga maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat Ik tegen je zeg.’ 

Hij mocht dus wel meegaan naar Moab. Zelfs die hoge God scheen bang te zijn 

voor de macht van zijn vloekspreuken! Hij mocht niets anders zeggen dan wat 
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die God hem beval te zeggen…. Natuurlijk niet. Maar wanneer hij in Moab was, 

dan zou hij wel een spreuk bedenken die niet al te dodelijk was voor dat volk en 

waar koning Balak ook tevreden mee zou zijn.   

 

De volgende ochtend in alle vroegte ging de karavaan op reis: de dienstknechten 

van koning Barak en Bileam, de knecht van de goden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alle vroegte ging de karavaan op reis. 
 

En vanuit Zijn hoge hemel keek de Heer neer op deze trotse profeet, die dacht 

dat hij met slimme woorden en dure offers de God van Israël de baas zou 

kunnen zijn. De Heer kende Bileams snode plannen. Nee, het zou niet zo gaan, 

zoals Bileam graag wilde. Geen vloekspreuken mochten de Moabieten zo 

doldriest maken dat ze het volk Israël zouden aanvallen. Deze spreukendichter 

wilde Gods volk vervloeken? In plaats daarvan zou hij het zegenen! Hij wilde 

Gods volk machteloos maken? In plaats daarvan zou hij zo spreken dat de schrik 

des Heren over alle heidenvolken zou vallen! Hij was trots, deze profeet? Hij 

zou nog erger vernederd worden als ooit een mens vernederd was…. 

 

Over de groene heuvels van het Oost-Jordaanland reed Bileam, de zoon van 

Beor. De koningsboden waren vooruit gereisd om koning Balak het goede 

nieuws te brengen. Bileam was diep in gedachten verzonken en zijn ezelin vond 

op dit lange rechte zandpad zijn weg wel.  

 

Toen kwam er een engel van de Heer die op het pad ging staan om Bileam tegen 

te houden. De ezelin zag de engel met een zwaard in zijn hand dat recht op 

Bileams hart was gericht. De profeet zag niets…. 

Maar als de eigenwijze profeet het gevaar niet zag, gelukkig voor hem was de 

ezelin er ook nog. Die zag wel de flikkerende punt van het staal en angstig ging 

het van de weg af en liep het veld in. Maar dat merkte Bileam wel en wreed 

sloeg hij zijn rijdier met een stok. Wat waren dat nu voor gekke kuren? In geen 
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velden of wegen was een mens te zien. Voor wie moest dat stomme beest dan 

bang zijn?  

Na een paar flinke tikken ging ze weer rustig op de zandweg lopen…. 

 

Verderop liep de weg tussen wijngaarden door met een muur aan beide kanten. 

Weer ging de engel van de Heer midden op de weg staan en weer zag de ezelin 

de engel staan. Weer legde hij zijn oren plat op zijn kop en zo dicht mogelijk bij 

de muur langs liep zij verder, zo ver mogelijk bij dat dodelijke zwaard vandaan. 

Dat op deze manier de voet van Bileam bekneld raakte kon het trouwe dier niet 

weten. Voor de tweede keer sloeg Bileam zijn ezelin. Kon hij dan nooit zijn 

gedachten houden bij wat komen zou? Hij moest zich nu goed concentreren en 

bedenken welke vloekspreuken hij straks uit kon spreken! 

 

Voor de derde keer ging de engel van de Heer op de weg staan om Bileam de 

doortocht te blokkeren. Maar de weg was daar heel smal en er was geen 

uitwijkmogelijkheid meer. De ezelin bleef staan.  

‘Loop,’  schreeuwde Bileam.  

Wat mankeerde dat beest toch? Kon een man die omgang had met de goden, 

zich de wet voor laten schrijven door een ezel? En nu ging dat dier ook nog op 

de grond liggen. Kwaad pakte Bileam zijn stok en met volle kracht sloeg hij het 

bange dier. Deze ‘wijze’  profeet had er geen erg in dat de Heer zo dicht bij hem 

stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ‘wijze’  profeet had er geen erg in dat de Heer zo dicht bij hem stond. 



 

8 
 

Toen zorgde de Heer ervoor dat die ezelin als een mens kon praten. Ze zei tegen 

Bileam: ‘Nu heeft u mij al drie keer geslagen. Wat heb ik verkeerd gedaan?’ 

Bileam antwoordde: ‘Omdat je nu al drie keer mij erg kwaad hebt gemaakt. Had 

ik een zwaard bij mij, dan zou ik jou nu doden.’ 

De ezelin sprak nog een keer: ‘U kent mij al zo lang, u heeft altijd op mij 

gereden! Heb ik mij ooit eerder zo slecht gedragen?’ 

‘Nee,’ antwoordde Bileam.  

En op dat moment zorgde de Heer ervoor dat ook Bileam de engel op de weg 

zag staan, met zijn zwaard in zijn hand. Hij kreeg bijna een hartverlamming, zo 

schrok hij…. 

Bileam begreep alles. Drie keer was die vreemde God hem op de weg 

tegengekomen en drie keer was de punt van dat scherpe zwaard op zijn hart 

gericht geweest en drie keer had zijn ezel zijn leven gered. Hij schaamde zich en 

boog zijn  hoofd. Hij, de grote profeet van Pethor, de man die ’s nachts met de 

goden sprak, zag zijn God voor hem op de weg niet. Zijn ezel had meer ogen 

voor de goden als hij…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nu heeft u mij al drie keer geslagen. Wat heb ik verkeerd gedaan?’ 

 

Daar hoorde Bileam de engel van de Heer zeggen: ‘Waarom heb je je ezelin al 

drie keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden. Dat jij niet verder 

kunt komt niet door jouw ezelin, maar door mij. De ezelin zag mij en ze is drie 

keer voor mij opzij gegaan. Als ze dat niet gedaan had dan had ik jou gedood en 

dan had ik haar laten leven.’ 

Diep boog Bileam zijn trotse hoofd en zei: ‘Het was mijn fout. Ik wist niet dat u 

op de weg stond. Ik zal teruggaan als u dat wilt.’ 

Maar de engel van de Heer sprak: ‘Nee Bileam, ga naar koning Balak. Maar je 

mag alleen de woorden spreken, die de Heer tegen jou zegt.’ 



 

9 
 

Verder reed Bileam het zuiden in, de weg tussen de wijngaarden door. Nog 

nooit had hij zich zo beschaamd gevoeld. Dat God een ezel gebruikte om hem, 

de wijze profeet uit Pethor, te leren. Dat kwam hard aan! 

En steeds wanneer hij aan de woorden van de Heer dacht moest hij denken aan 

dat dreigend zwaard dat op zijn borst was gericht.  

Eén ding wist hij nu: hij hoefde geen tover-  en vloekspreuken meer te 

bedenken. Geen woord zou over zijn lippen komen dat God hem niet in zijn 

mond zou geven. Koning Balak moest er maar genoegen meenemen. Het kon 

niet anders. 

Graag had hij gewild dat hij geweigerd had om naar Moab te gaan, maar daar 

was het nu te laat voor. Maar hij was geen slaaf van koning Balak. Nee, hij was 

nu een profeet geworden van een vreemde en machtige God….  

 

Toen koning Balak hoorde dat de profeet uit Pethor eraan kwam, ging hij hem 

tegemoet om hem bij de grenzen van zijn land welkom te heten. Dat deed hij 

niet om Bileam te eren. Nee, alleen omdat hij haast had. Er was al meer dan 

genoeg tijd verloren gegaan met dat heen en weer gereis. Toen ze elkaar 

ontmoeten, niet ver vanaf het tentenkamp van de Israëlieten, kon koning Balak 

het niet nalaten om te zeggen: ‘Dacht jij dat ik niet rijk genoeg was om jou te 

kunnen betalen? Waarom ben je de eerste keer dat ik je vroeg  niet direct 

gekomen?’ 

Bileam bleef hem geen antwoord schuldig. Hij zei: ‘Ik ben er nu toch? Maar ik 

weet niet of ik iets voor u kan doen. Want ik kan alleen de woorden doorgeven 

die ik van God te horen krijg.’ 

Die koning moest niet denken dat hij zich alles liet zeggen! Hij was die God van 

het volk Israël met zijn blinkend zwaard in de hand onderweg tegengekomen. 

En het had weinig gescheeld of dat had hem zijn leven gekost. Dan luister je niet 

meer naar die praatjes van een koning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tentenkamp van de Israëlieten. 
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Ook koning Balak hield zich verder stil. Hij had die profeet nodig en hij durfde 

hem niet kwaad te maken. 

Hij nam Bileam mee naar Kirjat-Chusot, nog dichter bij het volk Israël. Daar 

werd een groot offerfeest gehouden om de goden gunstig te stemmen. Een hele 

rij van belangrijke mannen, vorsten en oudsten zaten daar aan de offermaaltijd. 

 

De volgende ochtend gingen ze naar de Baälshoogte, een heilige heuvel dicht bij 

de grens. Vanaf hier kon je een gedeelte van het tentenkamp van het volk Israël 

zien. Dit was de juiste plek, van waaruit de profeet Bileam dat gehate volk kon, 

ja moest vervloeken!  

Natuurlijk kon dat niet zonder een offer. Bileam moest maar zeggen hoeveel 

stieren er geofferd moesten worden. Dat wist zo’n profeet natuurlijk beter dan 

een koning. Bileam gaf opdracht om zeven altaren te bouwen en op elk altaar 

een stier en een ram te offeren. De koning moest bij die altaren de wacht houden  

en zelf ging Bileam op een kleine afstand staan om daar door middel van allerlei 

toverkunsten een openbaring van de goden te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Baälshoogte werden zeven altaren gebouwd. 

 

 

Lang stond koning Balak bij de zeven altaren te wachten. Hij hoopte dat Bileam 

snel zou komen om het volk Israël te vervloeken. Het was niet voor niets. Zeven 

altaren en veertien offerdieren. Die Arameeër deed het niet voor een klein 

beetje. Maar als het hielp, dan kon hij alles krijgen wat zijn hart maar begeerde! 

En daar zag koning Balak hem aankomen: zijn armen zwaaiden wild in de lucht 

en zijn ogen fonkelden. Hij was een groot profeet dat hij nu al een Godswoord 

gekregen had.  
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Stil stond Balak te luisteren. Die vervloekingen van Bileam, daar hing de hele 

toekomst van zijn land vanaf! Er ontkwam hem geen woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vervloekingen van Bileam… 

 

‘Balak, de koning van Moab, heeft mij laten komen. Hij haalde mij uit Aram, het 

bergland in het oosten. Hij heeft mij gevraagd om de Israëlieten te vervloeken 

en te zorgen dat het slecht met hen gaat. Maar luister: Ik kan de Israëlieten niet 

vervloeken! Want God heeft hen gezegend. Ik kan er niet voor zorgen dat het 

slecht met hen gaat. Want Hij zorgt dat het goed gaat met dat volk.’ 

 

En nog meer zei Bileam, maar het waren allemaal zegeningen. Als koning Balak 

het gedurfd had dan had hij hem nu met geweld het zwijgen opgelegd. Hoe kon 

die profeet dit nu zeggen? Had hij hem hiervoor met zoveel drukte en kosten uit 

dat verre land laten halen? Kwaad liep hij naar Bileam toe en zei: ‘Wat heb je nu 

gedaan?  Ik heb je hier gebracht om mijn vijand te vervloeken. Maar jij hebt ze 

gezegend!’ 

Bileam keek Balak recht in de ogen. Hij was niet bang voor die kwade koning. 

Hij had hem geroepen voor een Godswoord. Nu, die had hij gekregen. Als het 

niet goed was dan moest hij het maar zeggen. Dan ging hij direct weg, terug 

naar huis. 

Hij antwoordde Balak: ‘Ik kan alleen de woorden doorgeven die ik van God 

gekregen heb.’ 
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Balak durfde er niet tegenin te gaan. Misschien kon deze profeet het niet helpen 

en had de één of andere god hem inderdaad deze woorden in de mond gelegd. 

Misschien was deze plek wel niet goed. Hij zou het nog een keer met deze 

profeet Bileam proberen, maar dan vanaf een ander plaats. Hij nam Bileam mee 

naar het Zienersveld, hoog op de top van de berg Pisga. Dit was een uitstekende 

plek om te profeteren en je kon hier het hele tentenkamp van de Israëlieten zien. 

Weer werden er zeven altaren gebouwd, waarop zeven stieren en zeven rammen 

werden geofferd. Weer stond koning Balak te wachten bij de rokende altaren. 

Hij was vol goede hoop dat het nu beter zou gaan. 

 

 

Balak nam Bileam mee naar het Zienersveld. 

 

Maar ook deze tweede keer kreeg de spreukendichter Bileam geen andere 

woorden in zijn mond, dan zegeningen voor het volk Israël. 

 

‘Let goed op Balak, luister naar mij. God verandert niet van gedachten, zoals 

mensen doen. Hij doet wat Hij belooft. Wat Hij zegt, gebeurt ook. Hij gaf mij de 

opdracht het volk te zegenen. Als God mensen zegent kan ik daar niets aan 

veranderen. Hij zorgt ervoor dat de Israëlieten geen kwaad overkomt. De Heer 

is hun God, Hij helpt hen. 

Ik weet alles van toverkunst en ik ken veel toverspreuken. Maar tegen Israël kan 

ik met mijn spreuken niets doen. Als het nodig is zal God zelf tegen de 

Israëlieten spreken.’ 
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En zo ging het maar door met een stroom van zegeningen voor het volk Israël. 

En koning Balak wist niet meer hoe hij het had. Als die Bileam dat volk niet kon 

vervloeken, waarom ging hij dan door met het te zegenen? Waarom hield hij 

zijn mond niet? Hij wilde wel dat hij hem nooit had laten komen. Maar nu die 

Bileam hier toch was, wilde hij het nog een keer proberen. Met dat profetenvolk 

wist je eigenlijk nooit precies waar je aan toe was. 

Voor de derde keer werden op een andere plek zeven altaren gebouwd en 

veertien dieren geofferd. Maar deze keer bleef Bileam bij de rokende altaren 

staan. Hij probeerde nu niet weer om God met zijn toverspreuken te dwingen. 

De Heer moest het maar zeggen en als het niet anders kon dan zou hij dat volk 

Israël wel weer zegenen. 

 

Plotseling voelde Bileam dat de Geest van God in hem kwam en dat hij spreken 

moest. Dat hij nu voor een korte tijd een profeet des Heren was! Hij vergat alles 

om zich heen, de rokende altaren, de wachtende koning en de vorsten van Moab. 

Hij sprak zoals hij nog nooit eerder in zijn leven gesproken had. 

 

‘Ik ben Bileam, de zoon van Beor en dit zijn mijn woorden: Ik kan zien wat 

verborgen is. Ik kan horen wat God zegt en dat geef ik door. Als ik lig te slapen, 

dan heb ik bijzondere dromen. Dan zie ik wat de machtige God mij wil laten 

zien. Israëlieten, wat is het land waar jullie gaan wonen toch mooi! Het is als en 

dal met palmbomen en cederbomen. Het is als een grote tuin langs een rivier, 

met prachtige bloemen die door de Heer zijn gepland. Het lijkt op een land, 

waar de bronnen altijd water geven en waar genoeg regen is. De koning van 

Israël zal sterker zijn dan Agag, zijn vijand. 

Wie de Israëlieten zegent, zal zelf gezegend worden. Maar wie hen vervloekt, zal 

zelf vervloekt worden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een land overvloeiende van melk en honing. 
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Nadat Bileam dit gezegd had werd koning Balak woedend op hem. Hij 

schreeuwde: ‘Ellendeling! Ik heb je geroepen om mijn vijand te vervloeken, 

maar je hebt dat volk nu zelfs drie keer gezegend. Verdwijn, ga terug naar je 

eigen land! Ik had beloofd dat ik je goed zou belonen, maar je krijgt niets!’ 

 

Maar de profeet uit Pethor liet zich niet wegsturen. Tegen Balak zei hij: ‘Ik heb 

toch duidelijk tegen uw mannen gezegd dat ik alleen maar mocht zeggen wat de 

Heer tegen mij zei. Ik mocht alleen maar Zijn Woorden uitspreken. Ik moest 

God gehoorzamen.’ 

Ook deze keer durfde koning Balak niets meer te zeggen. Hij durfde Bileam niet 

het zwijgen op te leggen. Het was alsof hij moest luisteren naar elk woord dat 

deze profeet van God moest zeggen. Ook zijn laatste profetie, een voorspelling 

die uit zou komen van hoe de toekomst van zijn land en dat van het land Israël 

eruit zou zien. 

 

‘Ik zie hem verschijnen, een man in Israël, net zoals een ster verschijnt aan de 

hemel. Die man wordt koning, koning van Israël. Hij valt het land Moab aan en 

verovert het. Daarna vernietigt hij alle Moabieten. Ook het land van de 

Edomieten verovert hij. De Israëlieten worden sterk en machtig. Ze zullen al hun 

vijanden neerslaan en vernietigen.’ 

 

Toen hij alles gezegd had, alle oordelen over de omliggende landen, draaide 

Bileam zich om en ging weg. Koning Balak keek hem na. O, hij haatte hem, 

maar hij durfde hem niets te doen. 

Dus, er zou een groot koning in Israël opstaan die zijn land Moab zou 

vernietigen! En om dat te horen had hij twee keer boden naar Bileam in dat 

verre land gestuurd! In plaats dat Israëls macht nu gebroken was en de zegen 

van hun Heer was veranderd in een vloek, zouden alle omliggende landen te 

horen krijgen dat er een vloek op hen allemaal rustte. 

O, kende hij maar een manier om dat volk uit de woestijn te verslaan. Maar de 

profeet was verdwenen en wie zou hem nu nog kunnen helpen? 

 

Deze Bileam had mogen willen dat hij direct naar huis was gegaan. Ja, was hij 

maar direct teruggaan naar zijn eigen stad en naar zijn eigen familie. Maar hij 

moest steeds denken aan al dat goud en zilver van koning Balak dat hij nu 

misgelopen was. Hij had het zo graag willen hebben. Zijn begeerte was zo 

groot…. 

 

Om die reden bleef hij bij de grens van die landen omhangen en kreeg hij kennis 

aan de stam van de Midianieten, een volk dat koning Balak altijd hielp. Zo 

kwam hij toch nog weer bij koning Balak terug. Niet om toch nog het volk Israël 

te vervloeken, maar hij gaf koning Balak wel een advies om het volk Israël in 

het ongeluk te storten.  
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Met wapengeweld was dat volk niet te verslaan, maar wanneer dat volk verleid 

kon worden tot het dienen van de goden van Moab, dan zou die machtige God 

van hen kwaad worden en hen zelf vernietigen. 

Als zij nu eens vriendschap sloten met Jozua en zijn leger en hen uitnodigden 

voor een groot offerfeest, dan zouden ook de Israëlieten de Baäls gaan dienen en 

over zichzelf de vloek van God afroepen. 

 

Dit mooie ‘slimme’ idee van Bileam leek koning Balak een uitstekend plan en 

het zou ook helemaal geslaagd zijn als de Heer het niet verhoed had. De jonge 

mensen van het volk Israël die niet gewend waren aan de wilde heidense feesten 

met offervlees en offerwijn raakten helemaal overstuur. Ook zij gingen meedoen 

en offerden aan de afgoden van het land Moab en ze gaven zich over aan allerlei 

onzedelijkheden die daarmee gepaard gingen…. 

 

Een vreselijke plaag brak uit. Maar wat koning Balak zo graag wilde dat het hele 

volk Israël te gronde ging, nee dat gebeurde niet. 

Het was wel heel, heel erg wat er allemaal gebeurde. En toen de plaag op het 

ergst was en de mensen God om genade smeekten, was er een belangrijke 

Israëliet, één uit de stam van Simeon, die zelfs op dat moment een vreemde 

Midianitische vrouw als zijn eigen vrouw meenam zijn tent in. 

 

Een kleinkind van Aäron, zijn naam was Pinechas, zag het gebeuren en in zijn 

heilige toorn doodde hij deze heidense vrouw en de Simeoniet allebei. Direct 

daarna maakte de Heer een einde aan deze plaag, omdat Pinechas voor Zijn eer 

was opgekomen.  

En Mozes moest van de Heer tegen Pinechas zeggen dat het priesterschap van 

zijn opa Aäron voor altijd in zijn familie zou blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het priesterschap van zijn opa Aäron zou voor altijd in zijn familie blijven. 
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Ook gaf de Heer aan Mozes de opdracht om de strijd aan te gaan met de 

Midianieten. Tijdens de felle strijd die toen volgde kregen Jozua en zijn mannen 

ook Bileam in handen en doodden hem. Ze wisten wel dat deze profeet ook 

goede dingen over het volk Israël gezegd had en dat hij zelfs één dag in zijn 

leven een profeet des Heren was geweest, maar ze wisten ook welk advies hij 

aan koning Balak had gegeven en hoeveel doden dat tot gevolg had gehad.  

Deze Bileam had de dood verdiend en deze keer kon zijn ezel hem niet redden 

van het dreigende zwaard. Ver van zijn volk en familie stierf hij een wrede 

dood.   

 

Maar zijn reis naar het land Moab was niet vergeefs geweest. In de hele 

omgeving werd alles bekend wat Bileam geprofeteerd had over het volk Israël. 

Zijn vervloeking was een zegen geweest.  

Alle heidenen in Kanaän sloeg de schrik om het hart en Jozua en zijn mannen 

kregen nieuwe moed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileam zegende het volk Israël. 


