
 
 

 

BEGINZIN 

‘Bileam! Bileam! Ben je thuis?’  

De waarzegger Bileam kijkt naar de mannen die voor hem staan. 

 

VERTELSCHETS  

Bezoek  

Wat komen deze mannen doen? Ze zien er heel deftig uit. Als hij hoort, dat ze een reis van 600 kilometer 

gemaakt hebben om hem te bezoeken, is hij erg verbaasd. 

Is hij dan zo beroemd dat ze hem zelfs in Moab kennen? Nog verbaasder wordt hij als hij hoort dat 

koning Balak wil dat hij komt. Hij krijgt dan een grote beloning. Er is een groot en machtig volk bij de 

grenzen van Moab gekomen. Koning Balak is bang voor dit volk. Hij heeft gehoord over hun God. De 

God van dit volk Israël is zo machtig dat ze zelfs door de Rode zee zijn getrokken! Wat mooi dat alle 

volken in die tijd hoorden over de macht van de Heere God. Zelfs heidense volken hadden ontzag voor 

God! 

 

In de nacht  

De mannen uit Moab blijven slapen. Bileam heeft hen verteld dat hij aan de God van Israël zal vragen 

of hij mee mag naar Moab. Maar God verbiedt het. Israël is gezegend en Bileam mag het volk niet 

vervloeken. Hierin zien we de grote trouw van de Heere aan Zijn volk en Zijn beloften. Vaak heeft het 

volk gemopperd en geklaagd. Maar de Heere blijft trouw en goed!  

De volgende dag vertrekken de mannen zonder Bileam. Bileam heeft ook de grote beloning gezien die 

hij zou krijgen als hij meegaat. Maar al dat geld nemen ze natuurlijk mee terug.  

 

Toch op reis 

Als er opnieuw mensen uit Moab komen om te vragen of Bileam meegaat geeft de Heere Zijn 

toestemming. Ook zegt God dat Bileam het volk niet mag vervloeken. Hij moet precies zeggen wat de 

Heere tegen hem zegt als hij bij Balak is.  

Bileam is niet van plan om dit te doen. Hij denkt alleen aan de grote beloning. Hij zal later wel zien wat 

hij gaat zeggen tegen het volk. 

De Heere kent de gedachten van Bileam. Hij wil Bileam tegenhouden. En hiervoor gebruikt hij de ezelin 

van Bileam. Wat een wonder, God gebruikt een dier om Bileam te waarschuwen. Drie keer ziet de ezelin 

de engel staan op de weg:  

- De ezelin verlaat de weg en gaat het veld in. Bileam slaat haar terug naar de weg 

- De ezelin wijkt helemaal uit bij een muur zodat Bileam zich bezeert en opnieuw slaat. 

- De ezelin gaat liggen en wil niet verder. Opnieuw wordt het dier geslagen maar dan gaat zij 

praten!  

Wat een wonder dat de ezelin wel de engel zag. Bileam de waarzegger zag de engel niet, en dit dier 

wel. En dan gaat de ezelin ook nog spreken. Ze zegt: “waarom bent u boos? Heb ik u wel eens slecht 

behandeld?” Bileam moet wel nee zeggen. En als hij dan rondkijkt ziet hij nu ook de engel en begrijpt 

dat God gaat spreken door de woorden van de engel. Voor God is immers niets te wonderlijk.  

 



 
 

Spreken wat God zegt 

Bileam belijdt zijn schuld aan de Heere. Hij mag verder gaan, maar hij mag het volk niet vervloeken. 

De Heere zorgde ervoor dat de ezelin kon praten. Maar de Heere zorgt er ook voor dat uit Bileams 

mond alleen de woorden komen die de Heere goed vindt 

 

SLOTZIN  

Bileam zegent het volk en vertelt zelfs dat de Messias eens uit dit volk geboren zal worden. 

Wat een wonder! Deze Messias zal komen in de Naam des Heeren. Hij is de Heere der heren, de 

Koning van alle koningen. Hij heeft de macht over zonde, vloek en dood. Ken jij hem al?  

 

 

 

 

 


