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Geen vloek maar zegen
Hij zegent je (2)

Een waarderend compliment kan een 
heel krachtige uitwerking hebben. Dat 
geldt andersom ook voor de vervloeking 
waarover het gaat in het verhaal van 
Bileam. Het is een geschiedenis die vol is 
van de spanning tussen zegen en vloek.

In de woestijn
Het volk Israël verkeert in de woestijn. 
Na de verkenning van het beloofde 
land door twaalf verspieders en het 
gebrek aan vertrouwen op de HEER 
dat Hij dat land in bezit zou kunnen 
geven, moest Gods volk voor straf 40 
jaren in de woestijn verblijven. Ze trok-
ken van pleisterplaats naar pleister-
plaats (Num. 33). De sfeer van deze tijd 
is: zij gaan van klacht tot klacht steeds 
voort. Ondanks alle gemor blijft de 
HEER bij hen (dat is zegen: in Gods 
tegenwoordigheid mogen zijn). In 
Numeri 22 wordt zelfs verteld van twee 
grote overwinningen die God geeft op 
de koningen Sichon en Og.

Balak
Balak, de koning van Moab, is bang dat 
hem hetzelfde zal overkomen. Daarom 
zoekt hij contact met Bileam: ‘Dat volk 
is te sterk voor mij. Kom daarom hier-
heen om het voor mij te vervloeken. 
Misschien kan ik het dan verslaan en 
het uit mijn land verjagen. Immers, wie 
door u wordt gezegend is gezegend, en 
wie door u wordt vervloekt is vervloekt’ 
(Num. 22:6). Zo’n vervloeking ging uit 
van deze gedachte: de god en het volk 
zijn een eenheid, en als je de god door 
middel van magie dwingt zijn macht 
niet langer ter beschikking te stellen 
van het volk, ontneem je dus de kracht 
van dat volk en kun je het aanvallen 
met een grote kans op overwinning.

Bileam
De waarzegger Bileam is blijkbaar 
internationaal bekend. Hij is professio-
nal op het gebied van orakelspreuken 
en contact met goden. Zo heeft hij ook 
contact met God, de HEER. Hij is niet 
een gelovige (hij gelooft meer in de god 
van het geld, vgl. Judas:11), maar ziet 
de HEER als een van de vele goden 
met wie hij in contact staat.

Gezegend!
Bileam krijgt te horen: ‘Vervloek dat 
volk niet, want het is gezegend!’ 
Ondanks alle drama’s die zich in de 
woestijn afspelen, het geklaag en het 
gemopper, blijft Israël Gods oogappel! 
Zijn naam blijft ermee verbonden: de 
Heer blijft Israël zijn gelaat toewenden, 
het is zijn zielsverlangen om met zijn 
volk verbonden te blijven. Na één keer 
weigeren gaat Bileam toch mee. Ook de 
geschiedenis met Engel van de HEER 
en de sprekende ezel (Num. 22:21-35) 
brengt Bileam niet van zijn hoop af 
toch een manier te kunnen vinden om 
een vervloeking uit te spreken en zo 
veel geld te verdienen. Maar dat mislukt 
volkomen (Num. 23:8): ‘Hoe kan ik ver-
vloeken wie door God niet is vervloekt? 
Hoe kan ik verwensen wie door de 
HEER niet is verwenst?’ Wat een prach-
tige woorden uit de mond van iemand 
die niet geloofd! Het doet denken aan 
dit woord van Paulus: ‘Wat telt is dat 
Christus verkondigd wordt. Of het nu 
uit valse of oprechte motieven gebeurt - 
dát het gebeurt verheugt me’ (Fil. 1:18). 
God blijft bij wat Hij Abram beloofd 
heeft: ‘Ik zal je tot een groot volk 
maken, ik zal je zegenen’ (Gen. 12:3). 
Blijkbaar is God ook zegenend aanwe-
zig in de moeilijke omstandigheden in 
de woestijnperiode! Dat God straft is 
niet een teken van zijn afwezigheid.

Vloek
Gezegend worden is: in Gods tegen-
woordigheid gebracht worden. Ver-
vloekt worden is: weggehaald worden 
uit zijn tegenwoordigheid, zodat de 
macht van het kwaad vrij spel krijgt. 
Daarbij spelen woorden een cruciale 
rol: die hebben kracht in positieve zin 
(zegen) en in negatieve zin (vloek). De 
HEER vervloekt ook. Tegen Kaïn zegt 
Hij: ‘Vervloekt ben jij’ (Gen. 4:11). Jezus 
zegt tegen de bokken aan zijn linker-
hand: ‘Vervloekt zijn jullie, verdwijn uit 
mijn ogen’ (Mat. 25:41). In ons dagelijk-
se leven is de vervloeking ook realiteit: 
vervloeken is dat er negatieve woorden 
worden gesproken die de ander ont-
moedigen, in zijn schulp doet kruipen, 
negatief leert denk over zichzelf. We 
moeten ons ervan bewust zijn dat uitin-
gen van kritiek, bitterheid, kwaadspre-
kerij en afwijzing een vervloekende 
werking hebben: ze halen ons uit de 
tegenwoordigheid van de HEER.

Jezus en de vloek
Als we in ons leven te maken hebben 
met vervloekingen waaronder we 
gebukt gaan dan mogen we:
1. geloven dat de HEER zegt: ‘Vervloek 
mijn kinderen niet, want ze zijn geze-
gend!’;
2. belijden dat alle vloek op Jezus is 
terecht gekomen: Hij heeft ons vrijge-
kocht van elke vloek (Gal. 3:13);
3. de vloek bannen (houd je ook verre 
van alles wat occult is) door te gaan 
staan in Gods liefdevolle en genadige 
tegenwoordigheid (dat is zijn zegen);
4. leren om als de gezegenden van de 
Vader door de kracht van de Geest in 
Jezus’ naam een zegen te zijn!
Wie door de HEER gezegend is kán 
niet vervloekt worden!

Gebed: Heer in de hemel, wat machtig 
is het dat U zegent! Dat U het niet kan 
hebben dat uw volk vervloekt wordt. 
Leer ons geloven dat we door het geloof 
in Jezus gezegende mensen zijn. Bewaar 
ons voor vervloekingen die uitgesproken 
worden, soms in de sfeer van het occulte, 
van de macht van de duisternis, vaak 
ook in negatieve, bittere woorden vol 
afwijzing die ons weghalen uit uw lief-
devolle tegenwoordigheid.. Breng ons 
dan weer terug, HEER. Laat ons uw 
zegen ervaren zodat we een zegen kun-
nen zijn! In de kostbare en wonderbare 
naam van Jezus. Amen.

Bronwater in de kleine groep
• Neem de tijd om heel de geschiede-
nis in Numeri 22:2 tot 24:25 samen te 
lezen. Wat valt je speciaal op?
• Hoe zie je in de woestijnperiode 
(een straf voor de schuld van het volk) 
dat God zijn volk toch zegent?
• Op welke manier kun je in een 
moeilijke periode van je leven toch 
Gods zegen ervaren?
• Vervloekingen kunnen verbonden 
worden met de wereld van het occulte. 
Herken je dat?
• Ook onze (kritische, afwijzende, 
verbitterde) woorden kunnen een ver-
vloekende werking hebben. Praat daar 
samen over door.
• Hoe kunnen we voorkomen dat we 
in de ban van een vloek raken?U zegent de rechtvaardigen, 

HEER, als een schild beschut 
hen uw genade.  

– Psalm 5:13 –

Men zal wensen gezegend te worden als hij, en 
alle volken prijzen hem gelukkig.  – Psalm 72:17 –


