The Error of Balaam

De Fout van Bileam

Parasha: Balak - בלק: "Balak"
Torah : Numbers 22:2-25:9
Haftarah : Micah 5:6-6:8
Gospel : Mark 11:12-26

Sidra: Balak - בלק: "Balak"
Tora: Getallen 22:2-25:9
Haftara: Micha 5:6-6:8
Evangelie: Mark 11:12-26

Thought for the Week:
The story of Balaam is evidence that not
everyone who calls on the name of the LORD is
necessarily a good guy. It is possible to know
about God, and even suppose that "God is on my
side," while being quite godless. Our history is
marred with endless examples of zealous
religious leaders who believed they were doing
God a favor by persecuting Israel. Balaam is their
forerunner. He spoke 'God talk,' but his heart was
full of malice and greed.

Gedachte voor de Week:
Het verhaal van Bileam is het bewijs dat niet iedereen die
de naam van de HEER aanroept noodzakelijkerwijs een
goede vent is. Het is mogelijk over God kennis te hebben,
en zelfs te veronderstellen dat "God aan mijn zijde staat",
terwijl men toch goddeloos is. Onze geschiedenis is ontsierd met eindeloze voorbeelden van fanatieke religieuze
leiders, die geloofden dat ze God een gunst aan het
bewijzen waren door Israël te vervolgen. Bileam is hun
voorloper. Hij sprak 'woorden Gods,' maar zijn hart was
vol van slechtheid en hebzucht.

Commentary:
Numbers 22-24: While the Numbers text itself is
inconclusive, both rabbinic legend and the
Apostolic Scriptures clearly paint Balaam as
wicked through and through. Though he may seem
to be godly and well-meaning--only speaking what
the LORD puts into his mouth--let us not allow his
fake piety to deceive us. When he set out, he had
every intention of cursing Israel, and he did his
best to do so. The blessings he spoke over Israel
were inadvertent. The LORD placed them in his
mouth against his will.
In the days of the Apostles, Shimon Peter compared
Balaam to those who "loved the wages of
unrighteousness." (2 Peter 2:15) To the Apostolic
community, Balaam is the example of a man who
misuses religious authority for his own profit.
Regarding such a person, Jude (the brother of the
Master) says, "for pay they have rushed headlong
into the error of Balaam." (Jude 11) The error of
Balaam was that he obeyed his greed rather than the
LORD. The Master railed against those who used the
sacred for dishonest gain: We remember well His
anger toward the money-changers in the Temple. He
overturned their tables and drove them out of the
courtyard. Interestingly, the Midrash Rabbah refers to
Balaam as a 'money-changer.'
Some say Balaam of Pethor ( ))פתורwas called a
money-changer (petor,  )פתורbecause the kings
of the nations rushed to him for counsel in the
same way that people rush to a money-changer
to change their currency. (Numbers Rabbah
20:7)

Commentaar:
Numeri 22-24: Terwijl de Numeri-tekst zelf niet
overtuigend is, zowel rabbijnse randopmerkingen als de
Apostolische Schrift schilderen Bileam duidelijk af als
door en door slecht. Hoewel hij godvruchtig en
goedbedoelend lijkt te zijn - alleen sprekend wat de
HEERE in zijn mond legt – laten we niet toe van zijn
nep-vroomheid ons te misleiden. Wanneer hij op weg
ging, was hij absoluut van plan Israël te vervloeken, en
hij deed zijn best om dat ook te doen. De zegeningen
die hij over Israel sprak, waren per ongeluk. De HEERE
legde ze in zijn mond tegen zijn wil in.
In de dagen van de apostelen, vergeleek Shimon Petrus
Bileam met hen die van " het loon van de ongerechtigheid
hielden." (2 Petr 2:15) Voor de apostolische gemeenschap is Bileam het voorbeeld van een man die religieuze
autoriteit misbruikt voor zijn eigen voordeel. Met betrekking tot zo iemand zegt Judas (de broer van de Meester):
"voor loon hebben ze zich hals over kop in de dwaling van
Bileam gestort." (Judas 11) De fout van Bileam was dat hij
zijn hebzucht gehoorzaamde in plaats van de HEER. De
Meester schold tegen degenen die het heilige voor
oneerlijke winst gebruikten. We herinneren ons ook zijn
woede naar de geldwisselaars in de Tempel. Hij gooide
hun tafels omver en dreef hen weg van de binnenplaats.
Interessant is dat de Midrasj Rabba naar Bileam verwijst
als een 'geld-wisselaar.'
Sommigen zeggen dat Bileam van Pethor ( ))פתורeen
geld-wisselaar (petor,  )פתורwerd genoemd, omdat de
koningen van de volken zich naar hem toe haastten om
raad, op dezelfde manier als de mensen zich naar een
geld-wisselaar haasten om van munt te veranderen.
(Numeri Rabba 20:7)
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Shimon Peter tells us, "[Balaam] received a rebuke
for his own transgression, for a mute donkey,
speaking with a voice of a man, restrained the
madness of the prophet." (2 Peter 2:16) The Angel of
LORD blocks Balaam's donkey three times,
corresponding to Balaam's three attempts to curse
Israel. Each time he tried, the LORD stood in his way,
so to speak, and changed his curse into a blessing.
Still, Balaam refers to himself as "the man whose eye
is opened" (24:4) and as the man "who knows the
knowledge of the Most High, who sees the vision of
the Almighty...having his eyes uncovered." (24:15-16)
He is full of himself. He is the model of spiritual pride.
He sees himself as righteous, but his donkey
disagrees with his self-assessment.
Balaam, the man who "sees clearly the vision of the
Almighty with eyes open," does not see as clearly as
his donkey. May the LORD open our eyes, and may we
avoid the error of Balaam--greed and spiritual pride.

Shimon Peter vertelt ons: "[Bileam] kreeg een berisping
voor zijn eigen overtreding, want een stomme ezel, die
met een stem van een mens sprak, weerhield de waanzin
van de profeet." (2 Peter 2:16) De Engel des HEEREN
blokkeerde de ezel van Bileam drie keer, overeenkomend
met Bileams drie pogingen om Israël te vervloeken. Elke
keer dat hij probeerde, stond de HEERE om zo te zeggen
in zijn weg, en veranderde zijn vloek in een zegen.
Toch verwijst Bileam naar zichzelf als "de man wiens oog
geopend is" (24:4) en als de man "die de kennis van de
Allerhoogste kent, die de visie van de Almachtige ziet....
zijn ogen onbedekt heeft." (24:15-16) Hij is vol van
zichzelf. Hij is het model van geestelijke hoogmoed. Hij
ziet zichzelf als rechtvaardige, maar zijn ezel is het niet
eens met zijn zelf-beoordeling.
Bileam, de man die "duidelijk de visie van de Almachtige
ziet, met open ogen," ziet niet zo duidelijk als zijn ezel.
Moge de HEERE, onze ogen openen, en mogen we niet
de fout van Bileam begaan - hebzucht en spirituele trots.
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