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Shalom! 
 
This week's portion is named after the Moabite king, 
Balak, who does all he can to destroy the people of 
Israel.  As the children of Israel get very close to the 
Promised Land, King Balak panics because he knows 
that his armies are no match for them.  He anticipated 
that Israel would do to the Moabites what they did to 
the Amorites.  But what was the actual reason for 
Israel's war with the Amorites?  Look at Israel's original 
request: 
  
Bemidbar/Numbers 21:21 Then Israel sent messengers 
to Sihon king of the Amorites, saying, 22 "Let me pass 
through your land. We will not turn aside into fields or 
vineyards; we will not drink water from wells. We will 
go by the King's Highway until we have passed 
through your territory." 
 
Israel never planned on a war with the Amorites.  They 
just wanted to peacefully pass through Amorite land on 
the way to their inheritance.  But the Amorites did not 
allow them to pass through.  The Amorites were a mili-
tarily strong nation, but with the help of YHWH, they 
were defeated by the Israelites.  Now the Moabites 
were not a large nation.  As children of Lot, they actual-
ly were related to the Israelites through Avraham.  
Balak's strategy was to call on the most famous sooth-
sayer of his day, a man named Bil'am who lived in the 
region of Babylon.  Did Balak not know that YHWH had 
forbidden the conquest of Moabite land? 
  
Devarim/Deuteronomy 2:9 "Then YHWH said to me, 'Do 
not harass Moab, nor contend with them in battle, for I 
will not give you any of their land as a possession, 
because I have given Ar to the descendants of Lot as a 
possession.' "  
  
Or is it possible the Moabites had another reason for 
wanting to bring curses on the Israelites?  Looking 
closely at the following verses may give us some further 
insight: 
 
Bemidbar/Numbers 22:4 So Moab said to the elders 
of Midian, "Now this company will lick up everything 
around us, as an ox licks up the grass of the field." And 
Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that 
time. 5 Then he sent messengers to Bil'am the son of Beor 
at Pethor, which is near the River in the land of the sons of 
his people, to call him, saying: "Look, a people has come 
from Egypt. See, they cover the face of the earth, and 
are settling next to me! 6 "Therefore please come at once, 
curse this people for me, for they are too mighty for 
me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them 
out of the land, for I know that he whom you bless is 
blessed, and he whom you curse is cursed." 
  

Shalom! 
 
Het gedeelte van deze week is genoemd naar de 
Moabietische koning, Balak, die er alles aan doet om het 
volk Israël te vernietigen. Terwijl de kinderen van Israël heel 
dicht bij het Beloofde Land komen, raakt koning Balak in 
paniek omdat hij weet dat zijn legers geen partij voor hen 
zijn. Hij verwachtte dat Israël met de Moabieten zou doen 
wat zij de Amorieten hadden aangedaan. Maar wat was de 
werkelijke reden voor Israëls oorlog met de Amorieten? Kijk 
naar het oorspronkelijke verzoek van Israël: 
 
Bemidbar/Numeri 21:21 Toen zond Israël boden tot Sihon, 
de koning der Amorieten, zeggende: 22 Laat mij door uw 
land trekken, wij zullen niet in velden of wijngaarden 
komen, wij zullen geen water uit bronnen drinken. Over de 
Koninklijke Hoofdweg zullen wij gaan totdat we je gebied 
gepasseerd zijn." 
 
Israël heeft nooit een oorlog met de Amorieten gepland. Ze 
wilden gewoon vredig door het Amorietische land gaan op 
weg naar hun erfdeel. Maar de Amorieten lieten hen niet 
passeren. De Amorieten waren militair een sterke natie, 
maar met de hulp van YHWH werden ze door de Israëlieten 
verslagen. Nu waren de Moabieten geen grote natie. Als 
kinderen van Lot hadden ze eigenlijk via Avraham een band 
met de Israëlieten. Balak's strategie was om een beroep te 
doen op de beroemdste waarzegger van zijn tijd, een man 
genaamd Bil'am die in de regio van Babylon woonde. Wist 
Balak niet dat YHWH de verovering van het Moabietische 
land had verboden? 
 
Devarim/Deuteronomium 2:9 "Toen zei YHWH tegen mij: 
'Val Moab niet lastig, noch strijd met hen in de veldslag, 
want Ik zal u niets van hun land als een bezitting geven, 
omdat ik Ar aan de nazaten van Lot heb gegeven als een 
bezit.' " 
 
Of is het mogelijk dat de Moabieten een andere reden 
hadden om vloeken over de Israëlieten te willen brengen? 
Als we goed naar de volgende verzen kijken, kan ons dat 
misschien wat meer inzicht geven: 
 
Bemidbar/Numeri 22:4 Dus zei Moab tegen de oudsten van 
Midian: "Nu zal dit gezelschap alles om ons heen oplikken, 
zoals een os het gras van het veld likt." En Balak, de zoon 
van Zippor, was in die tijd de koning van de Moabieten. 5 
Toen zond hij boden naar Bil’am, de zoon van Beor bij 
Pethor, dat vlak bij de rivier is in het land van de zonen van 
zijn volk, om hem te roepen, zeggende: "Kijk, er is een volk 
uit Egypte gekomen. Zie, zij bedekken de aardbodem en 
nestellen zich naast mij! 6 "Kom dan alsjeblieft meteen, 
vervloek dit volk voor mij, want zij zijn te machtig voor mij. 
Misschien zal ik hen kunnen verslaan en hen uit het land 
verdrijven, want ik weet dat hij die u zegent gezegend is, en 
hij die u vervloekt vervloekt is. "  
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There is suggestion that the fears of the Moabites were 
economic.  The verses do not mention war or slaughter.  
They speak of the possibility that the Israelites would 
possibly "settle next to them."   The Moabites are afraid 
that they would "lick up everything around them,"  i.e., 
use up all of their natural resources.  Remember, these are 
descendants of Lot.  Is this not the very same conflict that 
happened between Lot and Avraham? 
 
Bereshith/Genesis 13:5 Lot also, who went with Avram, 
had flocks and herds and tents. 6 Now the land was not 
able to support them, that they might dwell together, for 
their possessions were so great that they could not dwell 
together. 7 And there was strife between the herdsmen of 
Avram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. 
 
Forgotten by the Moabites was that it was the 
Almighty's idea that Israel was to be a source of blessing 
to the world and especially to family!  Yet they were so 
greedy that they hired a man to help "drive them out of 
the land"  (Bemidbar 22:6).  They even conspired with 
the Midianites, who were also family through Keturah, 
the wife of Avraham.  (And remember Moshe was 
married to the daughter of a Midianite priest.)  So much 
family conflict! 
Thus the Moabites and the Midianites were looking 
out after their own lustful desires and self-interests.  
They had so much hatred for the Israelites that they 
hired a man who was  known for "blessing and 
cursing."  Yet being more concerned about "cursing" 
Israel, they didn't even ask Bil'am to give them a 
"blessing"! 
  
Bemidbar/Numbers 22:6 "Therefore please come at 
once, curse this people for me, for they are too mighty 
for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive 
them out of the land, for I know that he whom you 
bless is blessed, and he whom you curse is cursed." 
  
So why does the Torah spend so much time on this 
story?  Could it be because Balak and Bila'am are the 
prototypes of the anti-messiah and the false prophet 
whose deceptions will incite the kings of the earth to 
make war against Israel?  Moab and Midian were not 
friends.  Yet this one thing they agreed upon - Israel 
should be destroyed.  And they would use the prophet 
Bil'am.   Is this why Bil'am continues to be mentioned as 
a warning throughout Scripture?  Are we looking at a 
classic case of "anti-Semitism" with the desire to 
completely destroy Israel? 
  
We will list a few references about Bil'am: 
 The "error of Bil'am": 

Jude 1:11 Woe to them! For they have gone in the 
way of Cain, have run greedily in the error of Bil'am 
for profit, and perished in the rebellion of Korah. 
 

Een suggestie is dat de angsten van de Moabieten 
economisch van aard waren. De verzen vermelden geen 
oorlog of slachting. Ze spreken over de kans dat de 
Israëlieten zich mogelijk "naast hen zouden vestigen". De 
Moabieten zijn bang dat ze "alles om hen heen oplikken" 
zullen, d.w.z. al hun natuurlijke hulpbronnen opgebruiken. 
Denk eraan dat dit afstammelingen van Lot zijn. Is dit niet 
hetzelfde conflict als tussen Lot en Avraham? 
 
Bereshith/Genesis 13: 5 En Lot, die met Avram ging, had 
kudden, en runderen en tenten. 6 Nu was het land niet in 
staat om hen te voorzien, zodat ze samen konden wonen, 
want hun bezittingen waren zo groot dat ze niet samen 
konden wonen. 7 En er was strijd tussen de herders van 
Avram’s vee en de herders van Lot’s vee. 
 
De Moabieten waren vergeten dat het de idee van de 
Almachtige was dat Israël een bron van zegen voor de 
wereld en vooral voor de familie zou zijn! Toch waren ze zo 
hebzuchtig dat ze een man huurden om te helpen met "hen 
uit het land te verdrijven" (Bemidbar 22:6). Ze spanden 
zelfs samen met de Midianieten, die ook familie waren via 
Ketura, de vrouw van Avraham. (En onthoud dat Moshe 
getrouwd was met de dochter van een Midianietische 
priester). Zoveel familieconflicten! 
De Moabieten en de Midianieten keken dus naar hun eigen 
wellustige verlangens en eigenbelangen. Ze hadden zoveel 
haat voor de Israëlieten dat ze een man huurden die bekend 
stond om "te zegenen en te vervloeken". Maar hoewel ze 
zich meer zorgen maakten over het "vervloeken" van Israël, 
lieten ze zelfs na Bil'am te vragen om hen een "zegen" te 
geven! 
  
Bemidbar/Numeri 22: 6 "Kom dan alsjeblieft meteen, 
vervloek dit volk voor mij, want zij zijn te machtig voor mij. 
Misschien zal ik in staat zijn om hen te verslaan en hen uit 
het land te verdrijven, want ik weet dat wie u zegent 
gezegend is, en wie u vervloekt vervloekt is. " 
  
Dus waarom besteedt de Tora zoveel tijd aan dit verhaal? 
Zou het kunnen zijn omdat Balak en Bila'am de prototypen 
zijn van de anti-messias en de valse profeet wiens mislei-
dingen de koningen van de aarde ertoe zullen brengen 
oorlog te voeren tegen Israël? Moab en Midian waren geen 
vrienden. Toch waren ze het eens over het volgende: Israël 
zou vernietigd moeten worden. En zij zouden de profeet 
Bil'am gebruiken. Is dit de reden dat Bil'am in de Schrift blijft 
vernoemd worden als waarschuwing? Kijken we naar een 
klassiek geval van "antisemitisme" met de wens om Israël 
volledig te vernietigen? 
  
We zullen enkele referenties over Bil'am vernoemen: 
 De "fout van Bil'am": 

Judas 1:11 Wee hun! Want zij zijn op de weg van Kaïn 
gegaan, hebben gretig gerend in de dwaling van Bil'am 
voor profijt, en kwamen om in de opstand van Korach. 
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 The "way of Bil'am": 
2 Peter 2:15 They have forsaken the right way and 
gone astray, following the way of Bil'am the son of 
Beor, who loved the wages of unrighteousness 

 The "counsel of Bil'am": 
Bemidbar/Numbers 31:16 "Look, these women 
caused the children of Israel, through the counsel of 
Bil'am, to trespass against YHWH  in the incident of 
Peor, and there was a plague among the 
congregation of YHWH. 

 The "doctrine of Bil'am: 
Revelation 2:14 "But I have a few things against 
you, because you have there those who hold the 
doctrine of Bil'am, who taught Balak to put a 
stumbling block before the children of Israel, to 
eat things sacrificed to idols, and to commit sexual 
immorality. 15 "Thus you also have those who 
hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I 
hate. 16 'Repent, or else I will come to you quickly 
and will fight against them with the sword of My 
mouth. 

 
The above warnings are for us today! Despite the 
"blessings" that came out of Bil'am's mouth in this week's 
parashat, what he did was horrible and earned him a 
name that is forever associated with wickedness. Walking 
in the "counsel" or the "doctrine of Bil'am" resulted in a 
"plague coming upon the entire congregation": 
 
Bemidbar/Numbers 31:16 "Look, these women caused 
the children of Israel, through the counsel of Bil'am, to 
trespass against YHWH in the incident of Peor, and 
there was a plague among the congregation of YHWH. 
 
I guess to avoid the same mistakes of Bil'am, we need to 
have a better understanding of why Bil'am's "way" was 
so "perverse" as noted by the angel of YHWH: 
 
Bemidbar/Numbers 22:32 And the Angel of YHWH said 
to him, "Why have you struck your donkey these three 
times? Behold, I have come out to stand against you, 
because your way is perverse before Me. 
 
In a nutshell, Bil'am was ruled by an unholy spirit that 
was fueled by his flesh. Though there was a part of him 
that could hear YHWH's voice, the urge to please his 
own desires was much stronger. In doing so, he was 
willing to be a "stumbling block" before the children of 
Israel, YHWH's own special people. Bil'am did not care 
at all about the fate of Israel. He was not interested in 
the heart of YHWH, only the desire of his own flesh. This 
is an age old problem and can be summed up by the 
words of another talking creature...did Elohim really 
say???? 
 
Bereshith/Genesis 3:1 Now the serpent was more 
cunning than any beast of the field which YHWH 

 De "weg van Bil'am": 
2 Petrus 2:15 Zij hebben de rechte weg verlaten, en zijn 
afgedwaald, de weg volgend van Bileam, de zoon van 
Beor, die van het loon der ongerechtigheid hield 

 De "raadgeving van Bil'am": 
Bemidbar/Numeri 31:16 "Kijk, deze vrouwen maakten 
dat de kinderen van Israël, door de raad van Bil'am, 
tegen YHWH in overtreding waren in het incident van 
Peor, en er was een plaag onder de gemeente van 
YHWH. 

 De "doctrine van Bil'am": 
Openbaring 2:14 "Maar ik heb een paar dingen tegen 
u, omdat u daar degenen hebt die aan de leer van 
Bil'am vasthouden, die Balak leerde om voor de kin-
deren van Israël een struikelblok te leggen, om dingen 
te eten die aan afgoden waren geofferd, en om 
seksuele immoraliteit te plegen. 15 "Zo heb je ook 
diegenen die aan de leer van de Nicolaieten vasthou-
den, welke Ik haat. 16 Bekeer u, anders zal Ik snel tot u 
komen en zal tegen hen strijden met het zwaard van 
Mijn mond. 
 

De bovenstaande waarschuwingen zijn voor ons vandaag! 
Ondanks de 'zegeningen' die in de parashat van Bil'am uit 
Bil'am's mond kwamen, was wat hij deed vreselijk en kreeg 
hij een naam die voor altijd geassocieerd wordt met 
slechtheid. Wandelen in de "raad" of de "doctrine van 
Bil'am" resulteerde in een "plaag over de hele gemeente": 
 
Bemidbar/Numeri 31:16 "Kijk, deze vrouwen maakten dat 
de kinderen van Israël, door de raad van Bil'am, in het 
incident van Peor tegen YHWH een overtreding begingen, en 
er was een plaag onder de gemeente van YHWH. 
 
Ik denk dat om dezelfde fouten van Bil'am te vermijden, we 
beter moeten begrijpen waarom Bil'am's "weg" zo 
"pervers" was, zoals opgemerkt door de engel van YHWH: 
 
Bemidbar/Numeri 22:32 En de Engel van YHWH zei tegen 
hem: "Waarom sloeg u uw ezel deze drie keer? Zie, ik ben 
verschenen om tegenover u te staan, omdat uw weg vóór 
Mij verkeerd is. 
 
Samengevat; Bil'am werd geregeerd door een onheilige 
geest die van brandstof werd voorzien door zijn vlees. 
Hoewel er een deel van hem was dat de stem van YHWH 
kon horen, was de drang om zijn eigen verlangens te 
behagen veel sterker. Daarbij was hij bereid een "struikel-
blok" te zijn voor de kinderen van Israël, YHWH’s eigen 
speciale volk. Bil'am gaf helemaal niets om het lot van Israël. 
Hij was niet geïnteresseerd in het hart van YHWH; alleen de 
wens van zijn eigen vlees. Dit is een eeuwenoud probleem 
en kan worden samengevat door de woorden van een 
ander sprekend wezen ... heeft Elohim echt gezegd ???? 
 
Bereshith/Genesis 3:1 Nu was de slang sluwer dan 
enig ander beest van het veld dat YHWH Elohim had 
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Elohim had made. And he said to the woman, "Has 
Elohim really said... 
 
If Bil'am had correctly perceived what YHWH had said in 
the first place... 
 
Bemidbar/Numbers 22:12 And Elohim said to Bil'am, 
"You shall not go with them; you shall not curse the 
people, for they are blessed." 
 
The Almighty loved His people, and the blessing of 
Avraham ensured that if Bil'am would also bless the 
children of Israel, he himself would be blessed. The 
argument could be made that everything that Bil'am said 
WAS a blessing. But the heart matters and the words 
Bil'am said were YHWH's words, not what came from 
Bil'am's own heart. Out of the overflow of the heart, the 
mouth speaks and later Bil'am's true motives were 
exposed: 
 
Bemidbar/Numbers 31:16 "Look, these women caused 
the children of Israel, through the counsel of Bal'am, to 
trespass against YHWH in the incident of Peor, and 
there was a plague among the congregation of YHWH 
 
The protection of the Avrahamic covenant still stands: 
 
Bereshith/Genesis 12:2 I will make you a great nation; I 
will bless you And make your name great; And you shall 
be a blessing. 3 I will bless those who bless you, And I 
will curse him who curses you; And in you all the 
families of the earth shall be blessed." 
 
Anti-Semitism is a vicious evil that will bring a curse on 
all who practice it, even when it's hidden in the heart. 
All nations who have practiced it throughout history 
have either been destroyed or severely humbled. It is 
dangerous and foolish to be for what YHWH is against 
or to be against what YHWH is for. 
 
Zechariah 12:9 "It shall be in that day that I will seek to 
destroy all the nations that come against Jerusalem. 
Isaiah 55:10 "For as the rain comes down, and the 
snow from heaven, And do not return there, But water 
the earth, And make it bring forth and bud, That it may 
give seed to the sower And bread to the eater, 11 So 
shall My word be that goes forth from My mouth; It 
shall not return to Me void, But it shall accomplish 
what I please, And it shall prosper in the thing for 
which I sent it. 
Proverbs 4:23 Keep your heart with all diligence, For 
out of it spring the issues of life. 24 Put away from you a 
deceitful mouth, And put perverse lips far from you. 25 
Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look 
right before you. 26 Ponder the path of your feet, And 
let all your ways be established. 27 Do not turn to the 
right or the left; Remove your foot from evil. 

gemaakt. En die zei tegen de vrouw: "Heeft Elohim 
echt gezegd ... 
 
Als Bil'am correct had waargenomen wat YHWH in de 
eerste plaats had gezegd ... 
 
Bemidbar/Numeri 22:12 En Elohim zei tegen Bileam: "Ga 
niet met hen mee, u zult het volk niet vervloeken, want zij 
zijn gezegend." 
 
De Almachtige hield van zijn volk en de zegen van 
Avraham zorgde ervoor dat als Bileam ook de kinderen 
van Israël zou zegenen, hij zelf gezegend zou worden. Het 
argument zou kunnen zijn dat alles wat Bil'am zei een 
zegen WAS. Maar het hart doet er toe en de woorden die 
Bil'am zei waren de woorden van YHWH, niet wat er uit 
Bil'ams eigen hart kwam. Uit de overloop van het hart 
spreekt de mond en later werden de ware motieven van 
Bil'am ontmaskerd: 
 
Bemidbar/Numeri 31:16 "Kijk, deze vrouwen maakten dat 
de kinderen van Israël, door de raad van Bil'am, in het 
incident van Peor tegen YHWH een overtreding begingen, 
en er was een plaag onder de gemeente van YHWH. 
 
De bescherming van het Avraham-verbond blijft overeind: 
 
Bereshith/Genesis 12: 2 Ik zal van u een groot volk maken; 
Ik zal je zegenen en je naam groot maken; En je zult een 
zegen zijn. 3 Ik zal degenen zegenen die u zegenen, en Ik zal 
hem vervloeken die u vervloekt; En in u zullen alle families 
van de aarde gezegend worden." 
 
Antisemitisme is een boosaardig kwaad dat een vloek zal 
brengen over iedereen die dat praktiseert, zelfs als het in 
het hart verborgen is. Alle naties die zich in de loop van de 
geschiedenis er mee inlieten, zijn vernietigd of ernstig 
vernederd. Het is gevaarlijk en dwaas om voor te zijn waar 
YHWH tegen is, of tegen te zijn waar YHWH voor is. 
 
Zacharia 12: 9 "Het zal te dien dage zijn, dat Ik zal trachten 
al de heidenen, die Jeruzalem aanvallen, te vernietigen. 
Jesaja 55:10 "Want zoals de regen neerdaalt, en de sneeuw 
uit de hemel, en daarheen niet terugkeert, maar de aarde 
doorwatert, en die laat voortbrengen en kiemen, opdat het 
zaad zal geven aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal 
Mijn woord zijn, dat van Mijn mond uitgaat: het zal niet 
ledig tot Mij wederkeren, maar het zal volbrengen wat Mij 
behaagt, en het zal voorspoedig zijn in datgene, waartoe 
Ik het gezonden heb. 
Spreuken 4:23 Bewaar uw hart met alle ijver, want daaruit 
ontspringen de problemen van het leven. 24 Doe een 
bedrieglijke mond van u weg, en doe tegendraadse lippen 
ver van u. 25 Laat uw ogen voorwaarts kijken, en uw 
oogopslag rechtuit zijn. 26 Denkt na over het pad van uw 
voeten, en laat al uw wegen vaststaan. 27 Draai niet naar 
rechts of links; haal je voet weg van het kwaad. 
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Today anti-Semitism is alive and becoming more 
vicious. You've probably heard of the BDS (boycott, 
divestment and sanctions) movement. The claim is that 
its motives are "peaceful," but it's pretty clear that their 
unstated goal is the destruction of the Jewish state. If 
you are not familiar with BDS, you can read about it 
here - BDS. The areas of Judea, Samaria, and the Golan 
Heights have been particularly targeted for boycott by 
the BDS movement. You can actually make a difference 
by supporting small business owners in these areas 
through www.levhaolam.com. In exchange for a 
monthly donation, you will get sent to you a variety of 
products from these areas. The website is full of 
information and wonderful stories. If the $99 a month is 
too much for you, perhaps you could join as a 
fellowship, or together as families. It's a super way to 
actually "BLESS ISRAEL!" 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 

Tegenwoordig leeft het antisemitisme en het wordt steeds 
kwader. Je hebt waarschijnlijk gehoord van de BDS-
beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties). Men 
beweert dat de motieven "vreedzaam" zijn, maar het is vrij 
duidelijk dat hun on-geschreven doel de vernietiging van de 
Joodse staat is. Als je niet bekend bent met BDS, kun je hier 
meer over lezen - BDS. De boycot door de BDS-beweging is 
in ’t bijzonder gericht geweest op de gebieden van Judea, 
Samaria en de Golan-hoogvlakte. Je kunt echt een verschil 
maken door eigenaren van kleine bedrijven in deze 
gebieden te ondersteunen via www.levhaolam.com. In ruil 
voor een maandelijkse gift ontvang je een verscheidenheid 
aan producten uit deze gebieden. De website staat vol met 
informatie en prachtige verhalen. Als zo’n 86 euro per 
maand te veel voor je is, zou je je misschien bij vrienden, of 
in familieverband kunnen aansluiten. Het is een geweldige 
manier om "ISRAËL TE ZEGENEN!" 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 

 


