Balaam found he could not curse Israel, but he had
other tricks up his sleeve. Even today, the people
of God must beware Balaam's fiendish plot against
Israel.

Bileam ontdekte dat hij Israël niet kon vervloeken,
maar hij had andere trucs in zijn mouw. Zelfs vandaag
de dag, moet het volk van God oppassen voor het
duivelse complot van Bileam tegen Israël.
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The Plot Against Israel

Het Complot tegen Israël

Balaam failed to curse Israel. Worse yet, he failed
to win a large reward from Balak. Then a thought
occurred to him. Perhaps he could not curse Israel,
but he could induce Israel to curse themselves. In
Numbers 31:16, we learn that he conspired with
the Midianite and Moabite leaders and suggested
a plan.
He counseled them not to march out to make war
against Israel. Instead, he advised them to invite
the men of Israel to a party hosted by the
daughters of the Midianites and Moabites. He told
them to use their daughters as bait to lure the
Israelite men to an idolatrous feast.

Bileam slaagde er niet in om Israël te vervloeken. Erger
nog, hij slaagde er niet in om een grote beloning van
Balak te krijgen. Dan kreeg hij een idee. Misschien kon
hij Israël niet vervloeken, maar kon hij Israel bewegen
om zichzelf te vervloeken. Uit Numeri 31:16 leren we dat
hij met de Midianitische en Moabitische leiders
samenspande en een plan voorstelde.
Hij raadde hen aan om niet ten strijde te trekken tegen
Israël. Hij adviseerde ze in plaats daarvan de mannen
van Israël uit te nodigen voor een feest georganiseerd
door de dochters van de Midianieten en Moabieten. Hij
zei hen om hun dochters als aas te gebruiken om zo de
Israëlitische mannen naar een afgodisch feest te lokken.

While Israel remained at Shittim, the people began
to play the harlot with the daughters of Moab.
(Numbers 25:1)

Israël zet zich neer in Sjitiem,- acaciaweide ; dan
begint de gemeente te hoereren bij de dochters van
Moab. (Numeri 25:1)

Even the noblewomen of Midian participated in the
plan to prostitute themselves to Israel. For
example, the infamous Cozbi was the daughter of
Zur, one of the five princes of Midian. When Moses
saw the women of Midian, he declared, “Behold,
these caused the sons of Israel, through the
counsel of Balaam, to trespass against the LORD
in the matter of Peor, so the plague was among
the congregation of the LORD” (Numbers 31:16).
The daughters of Moab “invited the people to the
sacrifices of their gods, and the people ate and
bowed down to their gods. So Israel joined
themselves to Baal of Peor” (Numbers 25:2–3).
The choice of words intentionally evokes sexuality,
a theme that the prophet Hosea picks up in his
rebuke regarding the Israelite fertility cult.

Zelfs de edelvrouwen van Midian namen deel aan het
plan om zich aan Israël te prostitueren. Bijvoorbeeld,
de beruchte Kozbi was de dochter van Zur, een van
de vijf vorsten van Midian. Toen Mozes de vrouwen
van Midian zag, verklaarde hij: "zie, zíj zijn er door
oorzaak van Bileam voor de zonen Israëls aanleiding
toe geweest dat ze trouweloos afweken van de Ene, in
de zaak van Peor, waardoor de doodsplaag er was in
de samenkomst van de Ene." ( Numeri 31:16).
De dochters van Moab "nodigden de mensen uit bij de
offers van hun goden, en de mensen aten en bogen
zich voor hun goden. Zo koppelde Israel zich aan Baäl
van Peor "(Numeri 25:2-3). De keuze van de woorden
roept bewust seksualiteit op, een thema dat de profeet
Hosea oppikt in zijn berisping over de Israëlitische
vruchtbaarheidscultus.

They came to Baal-Peor and devoted
themselves to shame, and they became as
detestable as that which they loved.
(Hosea 9:10)

maar zij, aangekomen in Baäl Peoor, hebben
zich gewijd aan de schande en zijn net zulke
griezels geworden als het voorwerp van hun
liefde. (Hosea 9:10b, Naardense)

Balaam’s wicked plan succeeded. He managed to
finagle the nation into bringing a curse down on its

Het gemene plan van Bileam lukte. Hij slaagde erin de
natie te verknoeien door een vloek op hun eigen hoofd
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own head. The LORD unleashed a plague among
the tribes and 24,000 died.
In the book of the Revelation, Yeshua rebuked the
assembly at Pergamum for eating food sacrificed
to idols and engaging in sexual immorality under
the influence of “the teaching of the Nicolaitans”
(Revelation 2:15). The Master referred to sexual
immorality and eating food tainted by idolatry as
“the teaching of Balaam.”

te brengen. De HEERE ontketende een plaag onder
de stammen en 24.000 stierven.
In het boek Openbaring bestrafte Yeshua de
gemeente bij Pergamum voor het eten van aan
afgoden geofferd voedsel en seksuele immoraliteit
onder invloed van "de leer van de Nikolaïeten"
(Openbaring 2:15). De Meester verwees naar ontucht
en het eten van voedsel besmet met afgoderij als "de
leer van Bileam."

But I have a few things against you, because you
have there some who hold the teaching of Balaam,
who kept teaching Balak to put a stumbling block
before the sons of Israel, to eat things sacrificed to
idols and to commit acts of immorality. So you also
have some who in the same way hold the teaching
of the Nicolaitans. (Revelation 2:14–15)

maar ik heb enkele kleine dingen tegen je, dat je daar
mensen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam
die Balak aanraadde voor de kinderen Israëls een
valstrik uit te zetten: om afgodenvlees te eten en
hoererij te bedrijven; zo heb ook jíj er die op gelijke
wijze vasthouden aan de leer van de Nikolaïeten;
(Openbaring 2:14-15, Naardense)

The sexual allure and inherent idolatry of the
heathen world continues to entice believers and
draw us away from singular devotion to the LORD.
To break free from the spell of sensuality and
materialism takes a radical resolution on our part.

De seksuele aantrekkingskracht en inherente afgoderij
van de heidense wereld blijft gelovigen verleiden en trekt
ons weg van bijzondere toewijding aan de HEERE. Om
uit de ban van sensualiteit en materialisme los te komen
vergt dat van ons een radicaal besluit.
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