
 
 

SCHRIFTGEDEELTE 

Numeri 22:1-35 

 

THEMA  

Ezel 

 

EXEGESE 

Numeri 22:1-35 

Vers 1  Dit eerste vers is een plaatsbepaling. Israël is bijna bij het beloofde land. Ze zijn 

ter hoogte van Jericho, maar nog niet in het beloofde land. Ze staat nog aan de andere kant 

van de Jordaan, in het land van Moab.  

 

Vers 2-4 De schrijver geeft eerst een schets van de situatie in Moab. De koning van Moab 

is op dat moment Balak, de zoon van Zippor. Balak heeft gehoord wat er met de Amorieten is 

gebeurd (zie 21:10-35). Het volk wat uit de woestijn kwam, wordt bijzonder gezegend in hun 

militaire campagne tegen de volkeren. Daarnaast lezen we dat het volk talrijk was. Israël wordt 

vergeleken met een koe die een stuk grasland afgraast. Het laat zien dat de Moabieten Israëls 

ontwikkeling goed in de gaten hielden. 

Het is duidelijk dat de vorsten in Israël een grote bedreiging zagen voor hun volk en hun land.  

 

Vers 5-6  In plaats van een militaire strategie pakt Balak het heel anders aan. Hij begint 

een geestelijke oorlog. Hij stuurt een delegatie naar Bileam, een tovenaar die in Pethor bij de 

Eufraat woont, om hem te halen.  

Balak vraagt Bileams hulp, want er is een volk in zijn land waar hij bang voor is. Het volk is 

voor hem te sterk. Let op: Israël is om Moab heengetrokken en nu gelegerd in het Noorden 

van Moab, maar met de bedoeling om de Jordaan over te steken. De vraag is wat Balak dan 

met Bileam moet. Dat wordt snel duidelijk. Balak nodigt Bileam uit om naar Moab te komen en 

om het volk te vervloeken. Balak wist dat Bileam de macht bezat om te zegenen en te 

vervloeken, want hij zegt tegen Bileam: ‘Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend, en 

wie door u wordt vervloekt is vervloekt’ (v6b). 

Het is opvallend dat Balak een tovenaar laat halen. Hij heeft dus begrepen dat er iets 

bijzonders met dit volk aan de hand is, dat ze gezegend worden door een God.  

 

Vers 7  Deze delegatie bestaat uit oudsten, dat zijn belangrijke leiders van het volk. 

Balak stuurt dus niet een paar knechten, maar belangrijke mensen. Dit laat zien hoe belangrijk 

het voor hem is dat Bileam komt. Er is ook een grote beloning om Bileam over te halen om te 

komen. 

 



 
 

Vers 8-14 Als de oudsten bij Bileam komen, gaat hij niet meteen mee, maar hij wil er eerst 

nog eens een nachtje over slapen. Of beter gezegd, hij raadpleegt de Heere. Opvallend is hier 

dat Bileam de God van Israël schijnt te kennen, want in het Hebreeuws wordt Gods naam 

JHWH gebruikt. 

Het vreemde aan deze geschiedenis is dat God aan Bileam verschijnt en Bileam schrikt daar 

ook niet van. God zegt heel duidelijk tegen Bileam dat hij niet mag meegaan. Het volk mag 

niet worden vervloekt, want het is gezegend. Balak heeft het dus goed begrepen. De 

overwinningen en macht van Israël is niet iets wat zij zelf in de hand hebben, maar wat ze 

ontvangen, omdat God hen gezegend heeft. 

Bileam vertelt wat God in de nacht tegen hem heeft gezegd. Hij gaat niet mee. Hij lijkt dus op 

het eerste gezicht trouw te zijn aan dat wat God hem opdraagt en de oudsten gaan terug naar 

Moab zonder Bileam. 

 

Vers 15-17 Balak laat het er niet bij zitten en stuurt een nog belangrijkere delegatie naar 

Bileam. De vasthoudendheid van Balak laat zien hoe serieus hij de dreiging van Israël neemt. 

Vers 16 is niet meer een vriendelijk verzoek, zoals in vers 5-6, maar klinkt haast als een 

smeekbede. Hij voegt er nadrukkelijk bij dat Bileam een grote beloning zal krijgen. Dat was in 

de vorige uitnodiging niet zo nadrukkelijk gezegd.  

 

Vers 18 Maar Bileam blijft trouw aan Gods woord. Hij wil dat woord niet verloochenen 

voor geld. 

 

Vers 19-21 Bileam gaat tot God, maar nu geeft God Zijn toestemming aan Bileam om mee 

te gaan. Hij mag echter alleen spreken wat God zegt. God geeft dus een begrenzing aan.  

Met Gods toestemming gaat Bileam op weg.  

 

Vers 22 Vanaf vers 22 wordt het spannend, want dit vers lijkt in contrast te staan met 

vers 20. God lijkt grillig in dit bijbelgedeelte, want wat bedoelt God met deze dubbele reactie: 

1. Bileam krijgt bevel mee te gaan (vers 20). 
2. God wordt boos als hij op weg gaat (vers 22). 

Bileam gaat op weg met zijn ezel en twee knechten. Opvallend is dat er geen sprake meer is 

van de delegatie van Balak. 

 

Vers 23-35 De engel – de ezel – Bileam 

God stuurt Zijn engel met het zwaard om hem te doden. Drie keer ontmoet de ezel de engel 

en ontwijkt zij de engel en behoudt zo het leven van Bileam, want de engel heeft de intentie 

om Bileam te doden. Door dit gedrag van de ezel verwondt zij Bileam. Bij de derde ontmoeting 

wil ze niet verder en gaat ze liggen, omdat ze niet om de engel heen kan. Bileam wordt 

woedend op de ezel en gaat haar te lijf met een stok. Hoe bijzonder: de ziener ziet de engel 

niet terwijl de ezel het wel ziet. Bileams ogen zijn gesloten voor de engel. Niet alleen voor de 

engel, maar ook voor wat God van Hem wil, want de engel vermaant hem: ‘want deze weg 

wijkt van mij af’. Het probleem wat God heeft met Bileam zit niet in het meegaan met de vorsten 

van Moab, maar met zijn intentie. Hij wil niet zeggen wat God hem opdraagt, maar hij wil zijn 



 
 

eigen gang gaan (vers 35b). Daarom komt de engel hem tegen. Bileam moet doen wat God 

hem opdraagt.  

Deze verzen laten dus ook de verhouding tussen God en Bileam zien. God spreekt tot hem, 

maar Bileam luistert niet. Er is dus geen echte relatie tussen God en Bileam. God gebruikt 

Bileam als een medium, maar hij is geen profeet van de HEERE zoals Jeremia of Jesaja. 

Bileam staat niet in dienst van de levende God, maar hij is bezig met zijn eigen reputatie en 

de geldelijke beloning. 

Zo zien we hier dat God Zijn volk beschermt. Hij is machtig en heeft meer invloed dan de 

koning van Moab, de ziener Bileam en de orde in de schepping!   

 

Woordstudie 

Ezel  

De ezel is een veel voorkomend dier in de Bijbel. Het is een lastdier en kan goed werken op 

ruig terrein. Op bergpaden is het tredzekerder dan een paard. In veel beschrijvingen van 

kuddes en bezittingen komen ezels voor, zie bijv. Genesis 12:16. Er wordt veel met ezels 

gereisd. In de wet horen we dat we de ezel van onze naaste niet mogen begeren (Exodus 

20:17). De ezelin van Bileam kon spreken en waarschuwde hiermee haar baas (Numeri 22). 

Met een ezelskaak sloeg Simson 1000 Filistijnen dood (Richteren 15:15). Toen Saul op zoek 

was naar de ezelinnen van zijn vader, ontmoette hij Samuël die hem vervolgens tot koning 

zalfde (1 Samuël 9). Jesaja noemt het volk Israël nog dommer dan een ezel als hij zegt dat 

een ezel de krib van zijn heer herkent, terwijl het volk geen kennis en inzicht heeft (Jesaja 1:3). 

In Zacharia klinkt de profetie dat de Koning zal komen, zittende op een ezel (Zacharia 9:9). De 

ezel is hier tegenovergestelde van een paard: het paard is het dier van de oorlog, de ezel 

teken van vrede. Ook geeft het iets van armoede weer. In Johannes 12 lezen we de vervulling 

van deze profetie als de Heere Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Een muildier (of 

muilezel) is een kruising tussen een paard en een ezel.  

 

GELOOFSLEER 

HC zondag 42  Geen gierigheid, mijn naasten nut bevorderen  

HC zondag 43  Werken des duivels vermijden 

HC zondag 48  Uw Koninkrijk kome 

2 Petrus 2:15-16 

Judas:11  

 

GEBEDSPUNTEN 

• Wilt U met het volk Israël zijn omdat ze altijd vervolgd worden. Nog steeds worden ze 
vervloekt. Er is altijd wel een Balak die hen vervloekt. Wilt U vrede geven.  

• Wilt u ons een oprecht hart geven zodat we echt doen wat U van ons vraagt. Dat we niet 
zoals Bileam ons eigen zin doen. 

• Dank U voor al Uw wonderen in de natuur. U bent Almachtig en een geweldige Schepper 
Die zelfs een ezel kunt laten praten. 

 



 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 32:1 en 5   Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven 

Gebed des Heeren:3 en 4   Uw koninkrijk komt toch, o Heer 

    Heer’, wees mijn Gids 

    God is getrouw 

   Heere, maak mij Uw wegen bekend   

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Laat de kinderen een paar dieren opnoemen die kunnen praten. Noem dan de ezel van Bileam. 

Veel mensen geloven niet dat de ezel gesproken heeft. Maar God is toch almachtig? 

Praat met elkaar over de vele wonderen in de natuur waarin Gods Almacht te zien is. 

 

Of :  

In een jongere groep kun je een keer het spelletje `ik zie wat jij niet ziet` spelen en dan 

aansluiten bij het stukje schets wat hier over gaat. Bileam was blind voor de engel terwijl de 

ezel zag hem zag. 

 

Of: 

Laat ze zoveel mogelijk bijbelteksten opzoeken met het woord ezel(in) erin.  

 

 

 


