In de Bijbel, Gods woord, vinden wij ware verhalen die ons toch diep doen nadenken.
Wij weten dat Israel ons is gesteld tot een voorbeeld, voor een relatie met God en
God met Zijn volk, dat tot op heden nog steeds bestaat, als volk en als natie. God
heeft Zijn volk niet verlaten of verworpen. Intussen heeft God een ander volk
geschapen dat Hem toebehoort uit de heidenen, en dat zijn alle wedergeboren
christenen, die de Zoon van God, Jezus niet zullen verloochenen.

DE STRATEGIE VAN SATAN
Num.22.

Toen Gods volk ,optrok naar het beloofde land via een weg door God aangewezen,
dan kreeg het tegenstand,strijd en verleiding. De satan wilde die weg steeds
versperren. Zo is het ook met Gods kinderen, Bijbelgetrouwe gelovigen, die vandaag
op weg zijn naar de verblijfplaats die Jezus voor hen bereidde.
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u
gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

De satan had de weg en de aanbidding tot God willen verhinderen, eerst door
geweld, en hij hitste daarom de Amorieten en anderen op, om te strijden tegen Gods
verloste volk, Israel. De strijd herhaalt zich vandaag. Doch die militaire strijd mislukte
en Israel overwon.
De satan wil altijd verhinderen dat Gods kinderen opgaan om Hem te aanbidden.
Gods volk ruste hier een tijd, gedurende hun doortocht, op het grondgebied van
Moab, waarvan Balak de koning was. De koning zeer angstig door die situatie.
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Angstig zijn is typisch voor ongelovigen. Deze koning werd tot andere gedachten
geleid. De koning durfde niet aan te vallen. Want met geweld en oorlog zou het
moeilijk zijn, zoals de Amorieten ondervonden.
De satan inspireerde de vijandige koning Balak nu met een list, de vloek, als wapen.
Bileam

Balak kende Bileam, de valse profeet uit Babylonië, een paranormale, een
waarzegger zeer bekend in de toenmalige wereld. Een spiegelbeeld van de komende
valse profeet die de antichrist zal helpen? Bileam leefde ten tijde van Mozes, en
waarschijnlijk de vader van Jannes en Jambres uit Egypte. Bileam vluchtte weg uit
Egypte voor om zijn leven te redden. Hij sprak evengoed in de naam van God, JHWH
of door demonen en andere geesten. Hij werd heel rijk door deze praktijken.
DE VERVLOEKING.
Er bestaan nog steeds, de kwade praktijken, als vervloekingen, van de satan tegen
alle mensen, ook de kinderen van God, om hen van de goede,weg af te houden.
Satan gebruikt daarvoor ook zijn aanbidders, en doen zich voor als echte profeten.
Wie geen kind van God is, kent geen enkele bescherming voor alle vorm van onheil.
Bent u een wedergeboren kind van God? Geboren uit water en Geest?
Deut.23:5 Maar de HERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de HERE, uw God,
heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HERE, uw God u liefhad.

Balak riep Bileam, tegenstander van Mozes, om Israel te vervloeken.
Vervloekingen werden toen zeer ernstig genomen, ook vandaag nog kan een vloek
iemand, een familie, stad of volk treffen.
Balak had een groot vertrouwen gesteld op deze zeer bekende waarzegger uit
Pethor. (6). De boden die Balak zond hadden het waarzeggerloon bij zich.
Bileam zelf wist niet ogenblikkelijk wat hij zou doen, en sliep er een nacht over. Deze
heidense profeet kreeg slechts telkens ingevingen in de duisternis!
Dit wijst erop dat deze man zich eerst bedenkt en overlegt of hij kwaad zou doen of
niet. Hij was niet vies van geld, maar wilde het meer op bedekte wijze laten
voorkomen.
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Het eerste bezoek
Toch wist hij van de God van Israel, die waarzeggerij verbood. Doch God sprak tot
hem zeer opmerkelijk:
12 Toen zeide God tot Bileam: Gij zult met hen niet medegaan, gij zult dat volk niet
vervloeken, want het is gezegend.

Het was verloren moeite, en tevergeefs, om een vloek uit te spreken over Israel. God
gaf hem uitdrukkelijk verbod.
Wie tot Gods volk behoort, is gezegend!
Wat zou Bileam daar nu nog kunnen aan veranderen! Gods volk stond onder Zijn
bescherming.
Zo is het ook gevaarlijk, om “echte” Christenen kwaad te berokkenen, ook, Paulus
schrijft het volgende: 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die
rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is,
de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.Rom.8

Bileam weigert uit angst,om te gaan vervloeken. De profeet toont zich sterk maar
met twijfel in zijn hart, door zijn geldgierigheid. Bileam wil zich voordoen als een ware
profeet, maar is dat helemaal niet. Doch Gods wil geschied altijd.
Bileam verzweeg de ware reden waarom hij dat niet wilde, buiten het verbod. Dat
volk was gezegend door God.
Jer.17:7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;

Er kwam een tweede bezoek.
(15) Zo laat de satan niet vlug los, en gaat opnieuw door met het verleidingsmiddel:
veel geld! Het zwakke punt bij Bileam!
Opnieuw wacht hij op de Here, die hij ziet als een soort waarzeggende geest. Nu laat
God hem toe mee te gaan, maar wetende dat hij enkel zal spreken naar de wil van
God.
Nu dan hij maakt zijn ezel klaar en vertrekt toch. Maakte de valse profeet nu zichzelf
iets wijs?
(22) Gods toorn kwam. Dit vers maakt de schijnheiligheid van de valse profeet,
magiër overduidelijk.
Zijn ezelin weigert plots verder te stappen, en de profeet is woedend en slaat hard
op zijn ezelin, en neemt een andere weg om zijn doel te bereiken, behalve de weg
van God.

Wat een tegenslag voor Bileam, een kostelijke afspraak missen?
(28) Hier gaat de ezelin spreken! Als het moet doet God wonderen. God ,toonde
hierbij dat Bileam nog dommer en dwazer was dan zijn ezelin. “Dwaas” in de Bijbel is
synoniem voor ongelovig, ongelovig is blind zijn voor de dingen die God doet. God
opende de ogen van Bileam, en hij zag de engel. Van geestelijke blindheid
gesproken, zo is iedere ongelovige, die Gods woorden, de Bijbel, ongelovig naast
zich neerlegt.
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Nu pas begreep de profeet, waarom zijn ezel bleef staan. Bileam was geestelijk
blind, door zijn geldzuchtigheid, hij dacht de God van Israel te kennen, maar kende
Hem helemaal niet. Zo zijn er velen die denken christen te zijn, of evangelist, maar
het niet zijn, Jezus dient eerst hun ogen te openen.
2 Petrus 2:15 Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg
opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, 16
maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met
mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.

Ook vandaag zijn er valse profeten, (kerkleiders) die omwille van een loon, spreken
naar de wil van een koning.(staat) Let op de vijandige houding van regeringsleiders
tegenover Israel!
De apostel Petrus wijst naar de persoon Bileam, om te tonen dat men de gezonde
leer van het evangelie heeft verlaten, dus een dwaalleer hebben gevolgd, en zich
lieten verleiden voor een gemakkelijk inkomen. Dit kwam ook voor in
Pergamum, waar men Bileam’s Babelse leer volgde en opnieuw leerde afgoden te
dienen. Allen die Israel willen vervloeken, trekken een vloek over zich, dit is de
dwaasheid van de ganse ongelovige wereld.
(34) Bileam, geeft zonder spijt of berouw zijn zonden toe, en is bereid terug te keren.
De profeet zondigde uit onwetendheid, als excuus. Zo zijn er vele mensen die tegen
de wil van God handelen, met leugenachtige excuses. Doch men zoekt God niet
meer in onze dagen.!
Hoe zou men God kennen zonder Bijbel?
Bij het derde verzoek.
Bileam gaat naar de hoogten van de baal en offers werden gebracht op zeven
altaren. Dit is de laatste satanische verleiding, afgoderij om Gods volk afvallig van
hun God te maken. Paganisme, occulte beeldendienst, is een sterke verleidende
traditie welke het Roomse christendom tot zijn geestelijk blindheid bracht.
(Openbar.3:18) Bileam zegent Israel in plaats van het te vervloeken! ( Num.23). Buiten
zijn wil om maakt Bileam, de koning woedend. Gods woorden gingen opnieuw in
vervulling! Bileam stierf later, toen Mozes streed tegen de Midianieten.
De komende valse profeet zal ook het paganisme invoeren, 3 ½ jaar voor de
wederkomst van Jezus, als zegen voor Zijn volk.
8 God, die hem uitleidde uit Egypte, is hem als de hoornen van de wilde stier. Volken,
die zijn vijanden zijn, verslinde hij, en hun beenderen vermorzele hij en hij doorbore ze
met zijn pijlen.9 Hij kromt zich, en legt zich neder als een leeuw, en als een leeuwin;
wie zal hem doen opstaan? Gezegend, die u (Israel) zegenen; en die u vervloeken,
vervloekt! Num.24
Spreuken 3:33 De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen, maar de

woning der rechtvaardigen zegent Hij.
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