NUMERI LES 5  GOD ZEGENT ISRAËL DOOR BILEAM
NUMERI 22-24

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen dat God soeverein is en Zijn beloften nakomt.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Het verzoek van Balak aan Bileam te omschrijven.
Gods reactie op het meegaan van Bileam met de mannen van Balak te beschrijven.
Te verklaren hoe God barmhartigheid toonde aan Bileam.
Te vertellen hoe God Bileam gebruikte om Zijn doel te bereiken.

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft.

TOEPASSINGEN
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Dien en gehoorzaam God in alles wat je doet.
Controleer je motieven om zeker te zijn dat ze God verheerlijken.
Herinner dat Gods zegen onherroepbaar is.
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ACHTERGROND
Gods trouw en Israëls ontrouw staan in contrast doorheen het gehele boek Numeri. In Numeri 22-24 toont God
Zijn trouw door Zijn volk te zegenen op de meest ongewone manier. Gods trouw wordt zelfs nog
wonderbaarlijker in het licht van Israëls ontrouw dat volgt in Numeri 25. Deze gebeurtenissen aan het einde
van het ronddolen in de woestijn laten zien dat Gods soevereiniteit over valse profeten, boosaardige volkeren,
de toekomst en zelfs Israël betekend dat Hij trouw iedere gemaakte belofte kan nakomen. God is trouw en kan
niet ontrouw zijn.
Gods trouw getoond door Israëls overwinningen (Num.21:21-35)
Nadat God Israëls ontrouw strafte met vurige slangen vervolgde Israël hun omleiding om Edom (Num.20:1421). Ze eindigden hun reis niet ver van de vlakte van Moab (noordoosten van de Dode Zee), Israëls laatste grote
rustplaats voor het oversteken van de Jordaan. De Amorieten, Moabieten en Midjanieten (de volkeren uit het
oostelijke gebieden van de Jordaan) zagen de aanwezigheid van de kamperende Israëlieten als een bedreiging.
Twee Amorietische koningen, Sichon en Og, lanceerden campagnes tegen de Israëlieten (21:21-35). De Heer
gaf Israël niet enkel de overwinning van deze twee koningen, maar gaf hun ook hun land! Het overwonnen land
was ongeveer 160km lang en had een breedte van 30 tot 60km. (Het land grensde aan de oostelijke zijde van
de Jordaan en strekte zich uit van het midden van de Dode Zee tot aan Galilea in het noorden.) Terwijl
bepaalde gebieden van het land nog steeds beheerd werden door de Moabieten en de Midjanieten werd een
groot gebied nu beheerd door de Israëlieten. Deze overwinningen waren geweldige weergaven van Gods trouw
aan Zijn beloften en Zijn volk. God gaf Israël land, zelfs voordat ze het beloofde land ingingen!

Met de bedoeling om Israël te verslaan stuurde Balak prinsen van aanzien uit Moab terug naar Bileam met de
belofte van roem en al wat Bileam maar wou. Bileam zei dat eender wat Balak zou aanbieden hem niet in staat
zou stellen om buiten Gods Woord om te gaan (Num.22:18). Die nacht gaf God aan Bileam de toelating om te
vertrekken, maar gaf geen toelating om het volk te vervloeken. Bileam mocht enkel verkondigen wat God had
bekend gemaakt.
Ondanks dat God Bileam de toelating had gegeven om te vertrekken, werd Hij boos op Bileam toen hij op reis
vertrok (Num.22:22). Toen de engel van de Heer kwam om Bileam te confronteren met zijn “ontrouw” (22:32),
was enkel de ezel van Bileam zich bewust van de aanwezigheid van de engel. Bileam sloeg de ezel drie keer,
niet wetende dat de ezel probeerde te voorkomen dat ze tegen de engel zouden aanlopen (22:23-27). Zelfs
nadat God er voor had gezorgd dat de ezel sprak tot Bileam, had Bileam nog steeds geen besef van de
aanwezigheid van de engel (22:28-32). Toen Bileam uiteindelijk de engel zag, zei de engel dat de ezel zijn leven
had gered door aan de kant te gaan (22:33). De engel herhaalde Gods gebod om naar Moab te gaan, maar
enkel te spreken over wat God had geboden (22:35). De reden voor Gods woede staat niet beschreven, behalve
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Toen de mannen Bileam bereikten zei Bileam dat hij eerst met de Heer moest spreken vooraleer hij een
antwoord kon geven (Num.22:8). Hoewel Bileam de speciale naam YHWH gebruikte voor God, maakt de Bijbel
het duidelijk dat hij God niet aanbad. In plaats daarvan was Bileam de belichaming van een valse profeet
(2Pet.2:15-16; Judas 11; Op.2:14). Hij ging hoogstwaarschijnlijk naar de god van de mensen die hij wou
vervloeken, er van uitgaande dat die specifieke god de meeste macht zou hebben over zijn eigen volk. Tijdens
die nacht sprak Bileam werkelijk met de ware God van Israël. God zei Bileam dat het onmogelijk zou zijn om
Israël te vervloeken omdat ze gezegend waren (Num.22:12). Bileam stuurde de mannen weg. Hij kon God niet
overhalen om Zijn volk, Israël, te vervloeken.
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Gods trouw aangevallen door het complot van Balak (Num.22)
Toen Israël voor het eerst het Moabietische land betrad (Num.22:1), waarschuwde God hun dat ze Moab niet
mochten uitdagen omdat Hij het Moabietische land niet aan hen zou geven (Deut.2:9). God had dit land al aan
de Moabieten gegeven, welke afstammelingen waren van Abrahams neef Lot. Ondanks dat Israël Moab niet
bedreigde voelde het zich onnodig bedreigd door Israël. Nadat Israël de Amorieten had verslagen werden de
Moabieten “bevreesd vanwege de Israëlieten.” Balak, de koning van Moab, vreesde dat de Israëlieten, die
groter in aantal waren, Moab zouden verslaan en haar natuurlijke bronnen zou uitputten (Num.22:4). In
wanhoop zond Balak oudsten van Moab en Midjan (een volk dat onder hun leefde) naar de profeet Bileam, die
leefde in Petor, een stad gelegen aan de Eufraat. Balak wou dat Bileam, die een reputatie had van vervloeking,
Israël zou vervloeken zodat hij hun kon verslaan en uit het land drijven.

dat Bileam ontrouw was tegenover God (22:32). Omdat de engel Gods gebod om enkel te zeggen wat God
gesproken had herhaalde, is het best mogelijk dat Bileam al van gedachten was veranderd en van plan was om
Israël te vervloeken. Mogelijk werd hij overhaalt door de rijke belofte van Balak (2Pet.2:15-16). De
waarschuwing van de engel van de Here overtuigde Bileam. Toen hij in Moab aankwam zei hij tegen Balak: “Zie,
nu ben ik tot u gekomen; zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord, dat God in mijn mond zal leggen, zal ik
spreken” (22:38). God verzekerde Bileam dat hij ofwel Zijn woorden zou spreken ofwel gestraft zou worden.
Gods trouw ondersteund door de profetieën van Bileam (Num.23-24)
Eerste profetie (Num.22:41-23:12)
Bij de aanvang van de volgende dag gingen Bileam en Balak naar de hoge plaats van Baäl, een aanbiddingplaats
voor een valse god. Het lag op een plaats waar Bileam het gehele volk kon overzien (Num.22:41). Bileam liet
Balak zeven stieren en zeven rammen offeren, een op elk van de zeven altaren (Num.23:1). Volgens de
heidense standaard was dit het perfecte offer dat iedere god zou overhalen om het verzoek van degene die het
offer bracht in te willigen. Bileam en Balak probeerden niet om in geloof en berouw een offer te brengen aan
de ware God. In plaats daarvan dachten ze dat de ware God bevredigd kon worden door boosaardige mannen
die offers brachten zonder ware toewijding.
Bileam ging heen om te wachten op Gods woord (23:3). God kwam tot Bileam en Hij “legde een woord in de
mond van Bileam.” Bileam keerde terug en sprak precies wat God hem had gegeven. Tot groot ongenoegen van
Balak vervloekte Bileam Israël niet, maar zegende hun! Hij zei: “Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt?
(23:8). Hij merkte over het grote aantal Israëlieten ook op: “ Wie telt het stof van Jakob en wie berekent de
drommen van Israël? (23:11). Bileam erkende de bevoorrechte plaats die Israël bezat in het plan van God en zei
zelfs: “Sterve ik zelf de dood der oprechten en zij mijn einde daaraan gelijk!” (23:11). Bileam was zo bevangen
door de pracht van Gods zegen over Israël dat hij zijn boosaardigheid even vergat en er naar verlangde om net
als Israël gezegend te worden!

Nadat Bileam Israël voor de tweede keer zegende was Balak woest. Hij antwoordde tegen Bileam: “Als gij het
beslist niet vervloeken wilt, dan zult gij het in geen geval zegenen” (23:25). Balak wilde dat Bileam zijn mond
hield als hij niets slecht kon zeggen.
Derde profetie (Num.23:27-24:14)
Balak bleef hardnekkig hopen dat God van gedachte zou veranderen en zei tot Bileam: “Kom toch, ik zal u
meenemen naar een andere plaats; misschien zal het in Gods ogen recht zijn, dat gij hem mij vandaar
vervloekt” (Num.24:1). De offers werden weer gebracht maar deze keer “ging hij niet, zoals een- en andermaal,
op bezwering uit” (Num.24:1). Nadat Bileam omhoog keek en Israël zag, kwam de Geest van God op hem en
maakte de omvang van Zijn macht aan hem bekend. God sprak eigenlijk door de valse profeet.
Niet verrassend zegende Bileam Israël opnieuw. Hij verkondigde de pracht van Israël dat zelfs nu, terwijl ze
verbleven op de vlakte van Moab, was als valleien, tuinen, cederen en aloë’s geplant door de Heer (Num.24:56). Bileam profeteerde ook Israëls toekomstige koning wiens koninkrijk verheven zal zijn. God had reeds aan
Israël een koning beloofd in Genesis 17:6-8; 35:11; 49:10. Bileam bevestigde deze beloften, welke natuurlijk
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Bileam keerde terug nadat God hem had verteld wat hij moest zeggen en opnieuw zegende hij het volk.
Ondanks dat Balak had geprobeerd om God te overhalen om als een mens te handelen en Zijn zegen over Israël
te veranderen, zei Bileam: “God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou
hebben” (23:19). Hij vroeg: “Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?“ Gods zegen was
onherroepbaar en Bileam kon ze niet omkeren met bezweringen of waarzeggerij (23:20, 23). Omdat Israël
gezegend was door de trouwe God waren ze onverslaanbaar. Iedereen die tegen Israël in opstand kwam zou
even hulpeloos zijn als de prooi van een leeuw (23:24).

NUMERI LES 5  GOD ZEGENT ISRAËL DOOR BILEAM

Tweede profetie (Num.23:13-26)
Ondanks dat Balak al redelijk boos was verzocht hij aan Bileam om het opnieuw te proberen, dit keer op een
andere plaats. Misschien hoopte Balak dat als Bileam het volk helemaal niet zou zien, hij beter in staat zou zijn
om de God van Israël te overtuigen om Zijn volk te vervloeken. Misschien zou God naar hem luisteren als
Bileam op een andere plaats was. Balak had blijkbaar het idee dat God als een mens was die irrationeel gesust
kan worden. Opnieuw bracht Balak offers en wachtte Bileam alleen (Num.23:15-16).

uiteindelijk vervuld werden in Jezus Christus. In vers 9 herhaalt Bileam door de Heilige Geest dezelfde belofte
die God aan Abraham gaf in Genesis 12:3: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken.”
Balak begreep dat Bileam net Gods vloek op hem had bekend gemaakt, omdat hij degene was die trachtte
Israël te vervloeken. De woede van Balak flakkerde op. Hij waarschuwde Bileam om te vluchten omdat hij
“driemaal achtereen een zegen uitgesproken” had over Israël (Num.24:10). Bileam antwoordde dat hij zijn
woord was nagekomen. Toen hij bij Balak kwam had hij gezegd: “ik zou niet in staat zijn het bevel des HEREN te
overtreden door goed of kwaad te doen uit mijzelf” (24:13). God had Bileam een ernstige waarschuwing
gegeven toen hij bezocht werd door de engel van de Heer. Voor te vertrekken had Bileam nog meer profetieën
om te verkondigen. Hij zei: “kom, ik zal u aankondigen wat dit volk in de toekomst uw volk zal aandoen”
(24:14).
Vierde profetie (Num.24:15-25)
Bileam had geprofeteerd over de komende koning in zijn derde profetie en keerde terug naar dit onderwerp in
zijn laatste profetie (Num.24:17). Hoewel de koning nog niet aanwezig was, keek Bileam naar de toekomstige
aankomst van de koning (24:27a). Hij verwees naar de koning door twee metaforen, de ‘ster’ en de ‘scepter’.
God had al gezegd “De scepter zal van Juda niet wijken” (Gen.49:10). Net als de scepter was de ster het
symbool voor koningschap. Dit is een belangrijk vroegtijdige profetie van de komende Messias. De toekomstige
koning zou de heerschappij hebben over Moab, Edom en Seïr; “hij zal heersen uit Jakob” (Num.24:19).

De Israëlieten keerden zich tot de valse God Baäl (Num.25:3) door hem te aanbidden, offers te brengen en
seksuele relaties te hebben met de Moabietische en Midjanietische vrouwen. God gebood dat de overtreders
gedood zouden worden en zond een plaag onder het volk. Zelfs tijdens het oordeel begon een Israëlitische man
schaamteloos seks te bedrijven met een Midjanitische vrouw. De overtreding was zo duidelijk dat Pinechas, de
kleinzoon van Aäron, een speer nam en de man en vrouw doodde toen hij hun de zonde zag bedrijven (25:6-8).
God eerde Pinechas’ ijver voor Hem en zijn passie voor Gods glorie en stopte de verspreiding van de plaag
(25:10-13). Maar 24.000 Israëlieten waren ondertussen gestorven door hun ontrouw (25:9).
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Gods trouw veracht door Israëls immoraliteit (Num.25)
Numeri 25 eindigt met Balak en Bileam die terug hun eigen weg gaan en Bileam die terug huiswaarts keert.
(Jozua 13:22 zegt dat de Israëlieten Bileam met het zwaard doodde. Het is dus mogelijk dat Bileam terug naar
huis ging ofwel in Moab bleef wonen.) Hoewel God Bileam had gebruikt om Israël te zegenen, had Bileam
Israëls ondergang gewild indien hij de mogelijkheid had gekregen. Bileam “die Balak leerde de kinderen Israëls
een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren” (Op.2:14). Moabietische en
Midjanietische vrouwen nodigden het volk uit om offers te brengen en de Moabietische goden te aanbidden
(Num.25:2). Mogelijk had Israël nog niet gehoord van Gods zegen over hen door Bileam. Hoe dan ook, God had
hun Zijn trouw al 40 jaren lang tijdens het ronddolen in de woestijn overvloedig bewezen. God had Israël ook al
overwinning geschonken over een groot deel van het land ten oosten van de Jordaan. Maar Israël reageerde op
Gods trouw door een andere god te aanbidden. Zelfs Balak waardeerde de macht van de Israëlische God
voldoende om Hem te overhalen om het volk te vervloeken. Het enige wat Balak moest doen was Israël een
mogelijkheid geven om afgoderij te plegen, een mogelijkheid weer eens opnieuw haar ontrouw te tonen.
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Bileam profeteerde ook de nederlaag van de omliggende volkeren (hoewel niet specifiek door de handen van
de komende koning; Num.24:20-25). De Amelekieten hadden deze nederlaag van Israël al eens eerder geleden,
in Exodus 17:8-16. In Numeri 14:44-45 versloegen de Amelekieten Israël. De vijandigheid tussen Amelek en
Israël zou blijven voortduren tot Amelek vernietigd zou worden. Het tweede volk was Kanaän,
hoogstwaarschijnlijk hetzelfde volk als de Midjanieten. In Genesis 15:18-19 beloofde God aan Abraham dat zijn
nakomelingen het land Kanaän zouden beërven. De Kanaänieten zouden uiteindelijk verslaan worden door
Assur (24:24), mogelijk een verwijzing naar Asyrië. De laatst genoemde volkeren waren Assur en Eber. Zij
zouden beide verslaan worden door de schepen komende van Cyprus. Terwijl het moeilijk is om exact te
bepalen wanneer deze nederlagen plaatsvonden, is het toch duidelijk dat de volkeren die tegen Israël in
opstand kwamen, en uiteindelijk ook Israëls God, verslagen zouden worden door de toekomstige koning. De
altrouwe God zou niet wijken van Zijn zegen over Israël evenmin van Zijn belofte dat degene die Israël
vervloekte zelf vervloekt zou worden.

Besluit
God toonde Zijn trouw aan Israël op een angstaanjagend machtige manier. Om Zijn volledige controle en
genadevolle keuze om Israël te benadrukken sprak Hij door een boosaardige afgodische bezweerder. De tekst
herhaalt keer op keer dat Bileam enkel zei wat God tot Hem had geboden om te zeggen. Wanneer hij overwoog
om anders te doen, confronteerde de engel van de Heer hem. Geen geld of rijkdom van de wereld kon Bileam
overtuigen om anders te doen. Uiteindelijk sprak de Geest van God door Bileam. Het ongebruikelijk menselijk
instrument benadrukt dat deze profetieën over Israëls huidige en toekomstige zegeningen onherroepbaar van
God kwamen. Van afgoderij in Egypte, tot de afgoderij van het gouden kalf, tot de afgoderij op de vlakten van
Moab was Israël ontrouw geweest. Toch had God er voor gekozen om hun te zegenen en kon Hij niet op
andere gedachten gebracht worden (Num.23:19). Israël was het helemaal niet waardig om gezegend te
worden, maar God had soeverein Zijn affectie op hun geplaatst. Omdat Hij van Zijn volk hield luisterde Hij niet
naar het verzoek om hun te vervloeken (Deut.23:5). God had een ontzagwekkende zegen voor Israël – een
grote natie, het beloofde land, heerschappij over de volkeren en een koning. Omdat hun harten hard waren
reageerden ze op Zijn trouwe zegeningen met ontrouw.
In 1Kor.10 openbaart Paulus dat Israëls zonde en oordeel opgeschreven werden als “waarschuwing voor ons,
over wie het einde der eeuwen gekomen is”. Gelovigen zijn gezegend met de kennis dat de aan Israël beloofde
koning ook het offer was voor onze zonden. Vanuit Gods trouw en Zijn oordeel over ontrouw bekeken, moeten
gelovigen leren uit deze voorbeelden en trouw zijn. Gods trouw vergt onze trouw.

MOEILIJKE WOORDEN
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Genegenheid, liefde.
Samenzwering.
Strijdig met de goede zeden.
Strijdig met het gezond verstand.
Beeldspraak die berust op vergelijking.
Voorspelling.
Een vloek uitspreken over (sterker dan verwensen).
Ramp, straf.

NUMERI LES 5  GOD ZEGENT ISRAËL DOOR BILEAM

Affectie
Complot
Immoreel
Irrationeel
Metafoor
Profetie
Vervloeken
Vloek

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens gehoord van een sprekende ezel? Dat zou verbazingwekkend zijn, niet waar? Vandaag leren we
over een ezel die ging spreken; waarom en waar de ezel sprak en hoe dit gebeurde en zelfs wat de ezel zei.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom was de koning van Moab bang van Israël?
De koning van Moab, Balak, had gezien dat Israël de Amorieten vernietigd hadden in Num.21:21-35.
De Amorieten werden gevreesd door de meeste omliggende gebieden. Dat Israël hen vernietigen kon
liet zien dat God met hen was.
 Wat deed Balak omdat hij schrik had?
Hij stuurde gezanten naar Bileam, die leefde aan de rivier de Eufraat. Hij was een waarzegger (22:7
NBG). Dat betekent dat hij aan tovenarij en magie deed om de toekomst te vertellen of probeert
daarover te heersen. Een waarzegger zou dieren offeren aan andere goden, hopende dat deze goden
hem welgezind zouden zijn en hem geven wat hij ook vragen zou. Soms schud hij met pijlen of botten,
zoals met dobbelstenen, en het op de vloer gooien. Dan zou hij zogenaamd de toekomst lezen
afhankelijk hoe de voorwerpen op de vloer terecht kwamen. Hij zou ook proberen om met de geesten
van gestorven mensen te spreken om de toekomst te kunnen begrijpen (1 Sam.28:7-14). Een
waarzegger zou vaak gebruik maken van toverformules om vloeken over vijanden uit te spreken of
zegeningen af te smeken. Voor het werk van zegenen of vervloeken verwacht de waarzegger een
betaling.
 Wat wilde Balak dat Bileam moest doen?
Het volk van Israël vervloeken.
 Wat bedoelde Balak toen hij zei “vervloek dat volk”?
Balak wilde dat Bileam de zegen van God op Israël af ging smeken. Bijvoorbeeld, een vloek kan als
volgt zijn: ”Mag alles verwoest worden. Mogen de gewassen nooit groeien en mogen al de dieren
sterven. Mogen al de kinderen ziek worden en nooit opgroeien als volwassenen.” Balak wilde dat
Bileam het volk Israël vervloekte, want hij wilde dat ze vernietigd werden. De koning van Moab was
een vijand van God en Zijn volk Israël.
 Wat was de reactie van God toen Bileam besloot om met de gezanten van Balak mee te gaan?
God was woedend.
 Als een resultaat van Zijn woede, wat deed de Engel des Heren?
De Engel ging op de weg staan om Bileam tegen te houden, net als een tegenstander.
 Wat is een tegenstander?
Een tegenstander is een vijand – een persoon die zich verzet tegen of vecht tegen een ander.
Bijvoorbeeld, de Bijbel zegt dat satan een tegenstander van God is. Balak, de koning van Moab, was de
tegenstander van Israël. Een andere koning in de Bijbel waar we over geleerd hebben, Farao, de koning
van Egypte, was een tegenstander van het volk Israël.
 Als jij op een weg aan het wandelen was en de Engel van de Heer op de weg zag staan met Zijn
zwaard getrokken, wat zou jij dan doen? Zou je doen wat de ezel deed?
Ja. Maar let eens op de reactie van Bileam. Hij nam zijn stok en sloeg de ezel drie maal. Bileam zag niet
wat de ezel zag: de Engel van de Heer die klaar stond om hem neer te slaan met het zwaard.
 Wat denk je dat er gebeurt zou zijn als de ezel niet gestopt was of de Engel van de Heer niet
ontweken had?
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Lees gedeelten uit Numeri 22-24



De Engel zou Bileam gedood hebben. God was barmhartig naar Bileam door toe te laten dat de ezel de
Engel van de Heer kon zien en van Hem af kon wenden. God gebruikte de ezel om Bileam te berispen of
een uitbrander te geven en zijn leven te redden.
Denk jij dat Bileam Israël kon vervloeken?
Nee. In Num.22:12 zei God, “Ga niet met hen mee om dat volk te vervloeken, want het is gezegend.”
De Israëlieten hadden de genegenheid van God. Daarom kon niemand hen vervloeken. God had lang
geleden beloofd om Israël het land Kanaän te geven en het volk te zegenen. Er was niets dat Bileam of
de koning van Moab doen kon om dit te veranderen. God heerst over alle gesproken woorden. Dat is
waarom Bileam zei, “Hij heeft me opgedragen te zegenen. God heeft gezegend. Daaraan valt niet te
tornen” (Num.23:20). Wat God gezegend heeft kan geen mens vervloeken.

SAMENVATTING
God gebruikte Bileam om Zijn volk te zegenen. Balak wilde dat Bileam Israël ging vervloeken, zodat hij ze kon
vernietigen. Maar God is getrouw aan Zijn beloften. Hij zou niet toelaten dat Israël vervloekt werd door Bileam.
In plaats daarvan kon Bileam Israël alleen maar zegenen. In Num. 24 zien we dat God bepaalt dat Israël
gezegend is en Moab vervloekt.
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De goddelozen rebelleren en doen dingen tegengesteld aan wat God wil dat ze doen. En jij? Heb jij geprobeerd
om afgelopen week de Heer gehoorzaam te zijn? God plaatst speciale mensen in je leven, zoals je ouders en
leraren, welke Hij verwacht dat jij gehoorzaamt. Doe jij wat er gevraagd wordt of doe jij de dingen zoals jij dat
wil doen? Stel je vertrouwen op de Here Jezus en vraag vergeving aan Hem. Denk eraan, Bileam had het geld
meer lief dan dat hij gehoorzaamheid aan God liefhad. Als we God volgen, moeten we God meer liefhebben
dan geld of materiële bezittingen.

CRÈCHELES

Weet je nog wat er de vorige keer gebeurde? Er gebeurde iets met slangen… en die beten… en dan gingen de
mensen dood. Gingen alle mensen toen dood? Neen hé, de mensen die gebeten waren door een slang en
naar de koperen slang van Mozes bleven kijken, gingen niet dood.
Goed, vandaag gaan we nog iets specialer zien… weet je wat… een sprekende ezel! Gek hé… luister maar eens
goed.
De Israëlieten die niet dood waren gegaan gingen nu verder op reis naar het beloofde land. Maar om daar te
geraken moesten ze door het land Moab. De koning van Moab dacht dat de Israëlieten zijn land wilden
veroveren en werd bang. Hij ging naar Bileam toe, dat was een slechte tovenaar die al heel veel slechte dingen
had gedaan bij mensen.
De koning vroeg aan Bileam of hij nu ook slechte dingen wou doen voor het volk Israël. Bileam zei dat hij dat
wel wou proberen, maar dat hij dat eerst aan hun God moest gaan vragen. Hij zei dus tegen God: “God, wil je
alsjeblieft slechte dingen doen bij jouw volk Israël?” Wat denken jullie, zou God dat doen? Zou God zomaar
slechte dingen doen bij Zijn kinderen? Neen hé, God is een goede God die altijd het goede doet voor Zijn
kinderen.
Bileam vond dit geen goed antwoord van God en vertrok op zijn ezeltje naar de koning van Moab om toch
slechte dingen te laten gebeuren bij Gods volk. Maar wat gebeurde er onderweg? De ezel stopte en wilde niet
meer veder. Bileam sloeg de ezel zelfs drie keer en zei: “hup, hup, vooruit jij domme ezel”. Maar de ezel bleef
staan omdat zij zag dat er een engel op de weg stond. Bileam zag de engel niet. Toen gebeurde iets heel gek…
de ezel begon te praten tegen Bileam en zei: “Je hebt me al drie keer geslagen. Wat heb ik je gedaan?” Toen
zag Bileam de engel ook staan. De engel zei dat de ezel Bileams leven had gered en dat Bileam alleen maar de
goede dingen die God tegen hem had gezegd mocht spreken. Dus geen slechte.
Zou Bileam luisteren? Wat denken jullie? Jawel hoor, hij luisterde. Hij hing naar de koning toe en zei: “Koning,
ik kan geen slechte dingen zeggen over Israël, alleen maar goede”. Bileam was bang van de grote God van

zeggen over God en Zijn volk.
Toen werd de koning boos want er gebeurde geen slechte dingen en ging weg van Bileam. God had weeral
laten zien dat Hij altijd Zijn volk beschermd.
Zeg… kunnen wij ook kinderen van God worden? Zou God ons ook zo beschermen zoals Hij bij Zijn volk Israël
deed? Ja hoor! God zegt dat iedereen die het erg vind dat hij zonde doet en vergeving vraagt aan God om die
zonden, vergeving krijgt. Meer zelfs, al deze zondige kinderen mogen Zijn kinderen zijn. God wil geen kinderen
die graag zonden doen. Neen, hij wil kindjes die verdriet hebben als ze zonden hebben gedaan en die dan
vergeving vragen aan Hem. Wil jij een kindje van God zijn? Heb jij al zonden gedaan? Heb je al om vergeving
gevraagd aan Hem?
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Israël en luisterde naar Hem deze keer. De koning was hier niet blij mij en probeerde vier keer om samen met

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a “Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft.”
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Numeri les 1)? Weten ze de handbewegingen nog? Herhaal daarna het vers samen. Maak hierbij
handbewegingen: Ik, de Heer – wijs met je wijsvinger omhoog; ben geduldig – wachtend staan; en liefdevol –
maak met de wijsvingers een hart in de lucht; ik vergeef zonden en misdaden – maak een kruis met de armen;
toch laat ik niets ongestraft – met de wijsvinger heen en weer.

IJSBREKERTJES
Wat is jouw prijs?
Zou jij iets verkeerds willen doen voor een Euro? Of voor €100, -? Of wat denk van een huis vol met goud en
zilver? Vandaag leren we over een man genaamd Bileam, die probeerde om het volk van God te vervloeken
voor een huis vol met goud en zilver.
Trouw
God is getrouw, zelfs wanneer wij het niet zijn. Zijn er momenten dat mensen die je kent niet trouw waren?
Bijvoorbeeld wanneer je ouders gezegd hebben dat ze iets zouden doen, maar het niet deden. Of een vriend
die een ding zei, maar het andere deed. Kun jij dingen opnoemen waar God ontrouw is geweest? Nee; dat
kunnen we niet want God is altijd getrouw. Vandaag laat God Zijn trouw zien aan Israël wanneer ze in plaats
van vervloekt, gezegend worden.
Sprekende ezels
Neem afbeeldingen ezels of (knuffel) ezels mee. Laat dit aan de kinderen zien en vraag wat voor geluid ezels
maken. Vraag of er kinderen zijn die huisdieren hebben. Hebben ze deze ooit in het Nederlands horen praten?
Vandaag zullen ze een verhaal horen over een ezel die sprak zoals een mens.

Sprekende ezel
Geef elk kind een papieren lunchzakje, een kopie van het ezelshoofd en staart (zie bladen ‘Sprekende ezel’).
Laat hen de ezel en de staart inkleuren en uitknippen. Plak dit op de papieren lunchzak.

9

EXPEDITIE ©2022 – www.gold4life.org

Ezelmasker
Knip uit een zwart vel papier de contouren van een ezelskop. Maak gaten voor de ogen (kijk bij elk kind waar
deze moeten). Knip uit grijs papier haren, neus en oren voor de ezel en plak deze op de juiste plaatsen
(eventueel kan dit ook vast geniet worden). Langs de zijkant van het masker maak je twee gaatjes om er
elastiek aan vast te maken.
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KNUTSELWERKJES

KNUTSELACTIVITEITJES
Balak of Bileam?
Geef ieder kind een kopie van het blad ‘Balak of Bileam?’. Laat ze de zes uitdrukkingen uit knippen en de juiste
beschrijving onder de goede naam plakken.
Ezeltje pak me dan
Kies een kind uit om ezel te zijn en een ander kind dat staart wil zijn. Blinddoek de ‘ezel’ en laat alle kinderen in
het lokaal rondlopen. De ‘ezel’ moet nu roepen ‘ezel’, waarop de ‘staart’ terug roept met het woord ‘staart’. Zo
moet de ‘ezel’ de staart proberen te pakken. Probeer elk kind een beurt te geven om ‘ezel’ of ‘staart’ te zijn. De
andere kinderen kunnen eventueel andere dierengeluiden maken om de ‘ezel’ af te leiden.
Ezeltje prik
Teken een ezel op karton en plak deze op de muur. Blinddoek dan iemand. Steek een punaise door de staart en
laat het kind de staart in het achterwerk van de ezel proberen te prikken. De staart kan zelf gemaakt worden of
gebruik een kopie van de staarten elders in deze les.
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Getrouwe opdracht
Laat de kinderen in een wedstrijd de volgende verzen opzoeken. De eerste die het vers vind mag het voorlezen.
Klaagliederen 3:23; 2 Tim.2:13; Psalm 36:6; Psalm 119:90; 1 Kon.8:20; Jer.23:20; 1 Tim.3:11; Kol.1:2; Jer.23:28;
Luc.16:10-12.
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SPREKENDE EZEL
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SPREKENDE EZEL
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BALAK OF BILEAM?

Valse profeet

Sprak Gods zegen uit over Israël

Koning van Moab

Werd boos op zijn ezel

Wilde Israël vervloeken

Werd boos op de profeet
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BILEAM
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BALAK
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GOD ZEGENT ISRAËL DOOR BILEAM
(HANDREIKING KINDEREN)
NUMERI 22-24

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en
misdaden. Toch laat ik niets ongestraft.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Balak, de koning van Moab vroeg aan Bileam om het volk Israël te
__________ (Numeri 22:6).
ZEGENEN

AANVALLEN

VERVLOEKEN

VOEDEN

 Liet God toe dat Bileam Israël zou vervloeken ? _____________________
 Bileam zei dat hij in geen geval kon ingaan tegen het _____________ van
de __________________________________________________. (22:18)
 Wie liet de ezel van Bileam spreken? _____________________________

 Vul de lege velden in met hulp van Numeri 22:38b.
BILEAM ZEI TEGEN BALAK: ‘IK BEN ER NU TOCH? MAAR HET IS NOG DE VRAAG __________ IK IETS
VOOR U ZAL KUNNEN DOEN. __________ WAT __________ MIJ ZEGT, KAN IK U MEEDELEN.’

 God gebruikte Bileam om Israël te ______________________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________
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 Waarom wilde de engel van de Heer Bileam gaan doden (22:32)?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2

16

