
23 en 24  Strijd in de hemelse gewesten  Numeri 23 en 24 
Lees Numeri 23 en 24  Bileam bereidde zich voor om het Woord van JHWH te ontvangen door Balak 

op te dragen 7 altaren te bouwen en daar 7 stieren en 7 rammen op te offeren. Zou Bileam de kennis 

hebben gehad dat het getal 7 een belangrijk getal is voor JHWH en ook verwijst naar de volheid IN 

Messias? Na 4 pogingen tot vervloeking was het resultaat dat Bileam Israël juist zegende!   

Het chiasme is als volgt: 

A (23:1-6) Bileam trof voorbereidingen het Woord van JHWH te ontvangen. Balak wacht op resultaat. 

   B (v7-12) De 1ste zegenspreuk van Bileam: overmacht in aantal voorzegt. Balak is ontstemd. 

     C (v13-25) De 2de zegenspreuk van Bileam: militair succes voor Jakob voorzegt. Balak is ontsteld.  

        D (v26-24:13) 3de spreuk van Bileam: zegen, pracht en militair succes v Jakob. Balak is woedend. 

Centrale as (v15-19) 4de zegenspreuk van Bileam: Aankondiging van de komst van de Messias.  

                                                                                       : Moab, Seth, Edom en Seir zullen worden vernietigd 

      D (v20) 5de spreuk van Bileam waarin hij de totale ondergang van Amalek voorzegt. 

    C (v21-22) 6de spreuk van Bileam: de vernietiging en wegvoering van de Kenieten voorzegt. 

  B (v23-24) 7de spreuk van Bileam: de totale vernietiging van Assyrië en Heber voorzegt.  

A (v25) Bileam en Balak gingen ieder huns weegs.  

Niveau A: Bileam kon alleen maar de Woorden van JHWH uitspreken. Hij kon niet anders dan 

gehoorzamen tot het uitspreken van een zegen hoewel hij had willen meewerken om Israël te 

vervloeken om zo rijk en beroemd te worden. Zijn lot is tenslotte de dood: Jozua 13:22 en 2 Petrus 

2:15,16 

Niveau B:  De voorzegde numerieke overmacht van Israël staat in contrast met de aangekondigde 

vernietiging van Assyrie en Rome. We zien dit terug in het visioen van Daniël (hst 2) waarin het beeld 

wat staat voor Babel, Perzië, Griekenland en het Romeinse rijk vernietigd wordt door de rollende 

steen (de Messias). Waar vers 9 spreekt over: Zie, dit volk woont afgezonderd..  Dit is niet het woord 

kadosh (heilig, apart gezet) maar badad: doordat de vólken zich van Israël afzonderen! 

Niveau C:  Jakob was militair succesvol zolang ze trouw waren aan JHWH maar tijdens de invasie van 

de Assyrieërs werd het huis van Israël (de 10 stammen) in ballingschap gevoerd. Onder hen waren 

Kenieten (een Kanaanietische stam) die zich gemengd had met Israël. Bij vers 23: wees niet bang 

voor occulte beïnvloeding zolang je er niet aan meedoet! 

Niveau D:  De 3de en 5de zegenspreuk staan tegenover elkaar voor een maximaal effect; waar Jakob 

tenslotte een volle zegen zal ontvangen, wacht Amalek (Agag) totale vernietiging.  Dit is absoluut een 

internationale eindtijd profetie. Hst 24:5 is het bekende ma tovoe ohalecha Jakov miske noa techa Israël.  

Vers 5-7spreekt over de wereldwijde verspreiding van Jakob. Vers 7a is beter te vertalen met zijn zaad 

zal zijn in vele wateren. Daarmee sprekend over de vertrooining van de stammen naar de uithoeken 

van de aarde over alle volkeren. Vers 7 c laat zien dat de strijd van Amalek de strijd is tegen Esau- hij 

is Edom: Deuteronomium 25:17-19; Exodus 17:10-16 en 1 Samuel 15:2,3 

Centrale as:  Dit profetische beeld van de Messias zoon van Jozef (de ster) en de Messias zoon van 

David (de scepter) is een onbetwistbare beschrijving van de aanstaande regering van de Koning der 

koningen, een zoon van Jakob die zal regeren over heel de aarde.  

Bileam zag en aanschouwde de Messias ‘niet nu’ en ‘niet van nabij’. Hij keek rechtstreeks naar de tijd 

waarin het boek Openbaring schrijft over het laatst der dagen. Het visioen van Bileam is 1 van de 

mooiste beschrijvingen van de tot herstel gekomen familie van Jakob in de Bijbel. Een beter 



compliment kan een ziener die niet toegeweid is aan JHWH niet krijgen. Maar dat is wellicht juist de 

reden dat JHWH hem daar toe verkoos; was het visioen uitgesproken door een Israëliet, dan zou het 

minder overtuigend zijn geweest omdat die immers als partijdig kan worden gezien. In de 

toekomende eeuw zal de gehele mensheid de Messias aanschouwen; zij die hem eren of zij die Hem 

juist afwijzen tesamen: Romeinen 15:21; Openbaring 1:7 

De uitspraak ‘en alle zonen van Seth vernietigen’(einde vs17) is niet direct te vatten omdat immers 

de gehele mensheid afstamt van Seth. Iedereen zal echter onontkoombaar gemeten en gewogen 

worden door de Messsias en voor verlossing heeft geen mens ter aarde zelf iets in te brengen. 

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in 

het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias 

Deze geschiedenis is één groot voorbeeld van oorlog in de hemelse gewesten! Efeze 6:10-12 Ook in 

het laatst der dagen blijft dat een belangrijk aandachtspunt voor de geheiligden. Goed om ook de 

wapenrusting te overdenken in vers 13-18. In Hebreeën 12:26,27 staat dat JHWH nog een maal niet 

alleen de aarde, maar ook de hemel(se gewesten) zal doen beven! De Vader roept ons op om mee te 

strijden in de hemelse gewesten in de bijzondere tijd waarin we leven! Psalm 149:6-9 

Net als Bileam zocht Simon Magus geestelijke kracht te kopen en te gebruiken over Israël om zichzelf 

te verheerlijken: Handelingen 8:9-24   Vele genezers en evangelisten claimen te werken in de naam 

van Jezus maar zijn in werkelijkheid vooral bezig met zelfverheerlijking en financieel gewin. Zoals 

Bileam doen ze hun praatje maar wandelen niet op De Weg. Met mooie woorden weten ze mensen 

voor zich te winnen maar niet volgens de profetische planning van de Messias. Ook de anti-messias 

zal een indrukwekkend persoonlijkheid zijn die grote geestelijke autoriteit uitstraalt. Hij zal velen 

weten te overtuigen met wonderkracht dat hij de beloofde verlosser is. Door hun dwaasheid, goed-

gelovigheid en onwetendheid van het Woord zullen velen misleid worden: Mattheüs 24:5,11 en 24; 

Openbaring 18:23 

Openbaring beschrijft het finale oordeel over de opstandige naties die zich keren tegen Israël; dit 

komt overeen met de scenario’s zoals beschreven in Daniël en de Profeten.  

Ondertussen wacht Israël op de vervulling van de belofte tot een groot aantal te worden, op vrede, 

zegen en volheid van leven. Dit gaat zeker gebeuren want zoals Bileam al zei: JHWH is niet een man dat 

Hij zou liegen (v19). De taak van Israël is dan ook te blijven geloven in de profetieën en geduldig te 

wachten op de vervulling, zelfs of juist als dit onmogelijk lijkt.   

Bij Hst 24:16: Jesjoea kwam voort uit het geslacht van Jakob en zijn geboorte werd aangekondigd 

door een ster: Mattheüs 2:2 en Openbaring 22:16    

Hij zal Israël regeren: Mattheüs 2:6  en Moab vernietigen: Amos 2:2 en Zefanja 2:9-11 

Jesjoea zal de gehele mensheid beoordelen en rechtspreken: Jesaja 11:3-5; en 2 Timotheüs 4:1-5 -

Lees daar ook wat er ook van ons wordt verwacht!; Openbaring 19:11-16 

Jesjoea zal Edom onteigenen: Jesaja 63:1 (e.v) en Joël 3:19 en heerschappij uitoefenen: Jesaja 9:6,7 

en 1 Petrus 5:10-11 

Micha 6:1-8 refereert o.a. naar Bileam en Balak en adviseert wat de juiste houding is die van ons 

verwacht mag worden.  


