Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon ''

Parasha:  – ב – ל – קBalak – Vernietiger
De ezel van Bil'am en de ezel van Mashiach
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bemidbar/Numeri 22:2 -24:25
Haftarah: Micha 5:6-6:8
B'rit HaChaddasha: Keefa beth/ 2 Petrus 2:1-22
'' Mar Jah weet degenen die hem vrezen te bevrijden van verdrukking, maar hij bewaart de
onrechtvaardigen om te worden gekweld op de oordeelsdag. Vooral degenen die de
begeerte van het vlees in onreinheid nalopen, die de heerschappij minachten, eigenzinnig
en trots zijn, verstoken van respect terwijl ze lasteren. Hoewel de engelen in macht en
kracht groter dan zij zijn, brengen ze geen lasterlijk oordeel van Mar Jah tegen hen in.
Ze zijn als stomme dieren, die van nature voor het mes en voor de slacht zijn omdat ze de
dingen die ze niet begrijpen belasteren. Ze zullen in hun eigen bederf bederven.'' ( Keefa
beth/ 2 Petrus 2:9-12)
1.Inleiding – Een verdorven generatie
De gehele Bijbel laat ons weten dat de mensheid vanaf het begin geneigd is tot het kwade.
Het lukt ons mensen niet om te stoppen met de zonde waardoor wij voor generaties lang
een ketting van zonde vormen. Voor de moderne mens zijn deze gedachten waanzin, zij
zien liever het goede in de mens i.p.v onze duistere kant. Het zicht op Elohim vertroebeld
wanneer het zondebesef verwatert. Als wij ons bewust zijn van onze Jetzer hara 'kwade
neiging' hebben wij de kans om onze Jetzer hatov 'goede neiging' te ontwikkelen. Als wij ons
enkel beperken naar de goede kant van de mens en de Jetzer hara links laten liggen zullen
wij niet in staat zijn Elohim te dienen. De term ' יצר הרעJetzer hara' is afkomstig uit de
zinsnede uit Bereshit/Genesis 6:5: ''Adonai zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was
toegenomen, en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging.'' In het hebreeuws staat
hier:  ילצצ ר ללב דה דא דדם ררעJetzer lev-ha-adam ra. In Talmoed Bavli Berachot 32.a benoemen de
rabbijnen hoe onze Jetzer hara wordt aangewakkerd. '' Met wat is de Jetzer hara van de mens te
vergelijken? Het is als een vader die zijn kleine zoon meeneemt, baadt en doucht en hem met parfum (besprenkelt), zijn
haar kamt, en hem in zijn mooiste toerusting kleed, hem voedt , hem te drinken geeft, en een geldzak om zijn nek
plaatst, en gaat dan op reis en zet zijn zoon bij de voordeur van een bordeel. Wat kan de jongen doen dan dat hij niet
zondigt? "

Het antwoord tegen Jetzer hara (onze slechte neiging) is te vinden in de Vader die ons
stimuleert om het goede te doen. Hij leid ons niet naar de verkeerde wegen maar Hij leid
ons naar de wegen van het Leven. Onze Vader in de Hemelen geeft ons als wij het aan
Hem vragen. Hij zal ons niet laten zondigen als wij het aan Hem vragen. Als wij gericht
zijn op Hem kunnen wij de Jetzer hatov (de goede neiging) laten regeren:
''Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zal vinden, klop en er zal je opengedaan worden. Wie vraagt zal
ontvangen, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opengedaan. Of welke man onder jullie, zou als zijn kind
een brood vraagt het dan een steen aanreiken? Of als hij een vis van hem vraagt, zou hij hem een slang aanreiken?
Als daarom jullie die slecht zijn goede gaven weten te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal jullie Vader die in
de hemel is, goede dingen geven aan wie hem vraagt? Alles wat jullie willen dat mensen voor jullie doen, doe dat dan
ook voor hen, want dat is de Torah en de Profeten.''(Mattai/Mattheüs 7:7-12)
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Rashi onderwijst ons aangaande onze Jetzer hara en de keuze die wij hebben om deze te
overwinnen met het goede:
'' En jij zal naar hem verlangen, '' betekent, het verlangen naar zonde, – de Jetzer hara- die continu verlangt en er
belust op is om jou te laten struikelen... '' Alhoewel jij de mogelijkheid hebt om het te temperen, ' dit houd in, als je wil,
zul je het overwinnen.'' ( Sifré op Deuteronomium, Ekev, pagina 45, Kiddoeshim 30b)

Rav Shaoel leert ons pressies hetzelfde. In zijn onderwijsbrief aan de gemeente in Rome
schrijft hij het volgende op:
'' Laat het kwaad niet overwinnen, maar overwin het kwade met het goede.'' (Romeihim/Romeinen 12:21)

In de dagen van Noach vierde de kwade neiging hoogtij. Deze generatie leerde enkel het
kwade er was geen plaats voor het goede. Het boek van Chanoch/Henoch toont ons meer
inzicht in de concrete gebeurtenissen uit die dagen. Waarom was deze generatie
verdorven en heeft Elohim buiten het gezin van Noach deze gehele generatie vernietigt?
De jetzer hara had een pact gesloten waardoor de mensheid door slechtheid ingesloten
werdt.
'' En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige
dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen
elkaar:'Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken'. En Semjeza, die
hun leider was, zei tegen hen: 'Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf
voor een grote zonde zal moeten dragen'. En zij allen antwoordden hem en zeiden: 'Laat ons allen met een eed zweren,
en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren'. Toen
zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een
tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon,en zij noemden het de berg Hermon
omdat zij gezworen hadden en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van
hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel,
Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.'' (Het
boek Chanoch/Henoch 6:1-8)

De berg Hermon (  צח ֹרמוןChermon) betekent ' toegewijd voor vernietiging'. Op deze berg
werdt er in het verleden een verbond gesloten door rebelse engelen. Zij kozen er bewust
voor om hun eigen wil te doen en Hashem te verloochenen. Uit hen kwamen de
reuzenkinderen voort (Bereshit/Genesis 6:4). In de Bijbel kunnen we lezen hoe de B'nee
Jisraeel het gebied van de Chermon innamen, zodat Hashem Zijn recht kon laten gelden
op deze berg (Deut 3:8-9, Joz 11:3,17; 12:1,5;13:5,11, 1 Kron 5:23,Ps 42:7, 133:3, Hoogl 5:8).
Door de zondvloed werdt het kwaad van deze opstandige engelen, mens en dier
vernietigd. Via Noach ging Elohim door met zijn plan. De b'nee Jisraeel voerde dit plan uit
door Og de koning van Basjan en Sichon de koning van de Amorieten met de kracht van
Elohim te verslaan. Deze overwinning werd behaald bij de berg de Chermon/Hermon.
De term Amorieten is een verzamelnaam van alle volken die in het gebied van
Mesopotamië woonde. Deze verzamelnaam is te wijden aan hun belangrijkste god –
Amoerroe – zij waren afgodendienaars. Zij stichten het eerste Babylonische rijk in 1900 –
1600 voor de gangbare jaartelling. Sichon en Og waren twee Amoritische koningen in dat
rijk die met harde hand verslagen werden.
'' Zo hebben wij in die tijd op de beide Amoritische koningen het land aan de overkant van de Jordaan veroverd: van
Aroër tot het Hermongebergte, – de Sidoniërs noemen de Hermon Sirjon, de Amorieten Senir –, alle steden op de
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hoogvlakte, heel Gilead en heel Basjan tot Salka en Edreï, steden van het koninkrijk van Og in Basjan. – Og, de koning
van Basjan, was de laatste van de Refaïeten. Hij had een ijzeren bed, dat nu nog in Rabbat-Ammon staat; het is negen
el lang en vier el breed, volgens de gewone el. ''(D'warim/Deuteromomium 3:8-11)

Het bed van de Koning van Og was enorm! Deze koning was een reus, die bij de Chermon
leefde. De opstandige engelen sloten een verbond op de Chermon en waren de
verwekkers van de reuzen. Bereshit/Genesis 6:4 geeft aan dat de reuzen in de dagen van
Noach op aarde leefde maar ook na deze dagen leefden zij. Met andere woorden ' het rijk
van die reuzen was na de zondvloed nog steeds aanwezig. Zij leefden in het gebied die
Elohim aan de b'nee Jisraeel schonk. Hashem gebruikte zijn volk om de Jetzer hara van de
Amorieten te verslaan. Hij wilde niet dat de b'nee Jisraeel zich inlieten met de afgoden van
de Amorieten. Hier begint de geschiedenis van Balak! In de strijd het om de Chermon
opnieuw in te nemen en het verbond van de opstandige engelen te breken' probeert Balak
de b'nee Jisraeel via Bil'am te vervloeken.
Balak was de koning van Moav en hij leefde aan het oogsten van de dode zee (Jordanië).
De Noordelijke kant grensde aan het land van de Amorieten en de zuidelijke grens was
verbonden aan Edom. Hij vernam over de overwinningen van de b'nee Jisraeel waardoor
zijn volk (Moav) verschrikkelijk bang werd. Ook Balak werd bang en uit angst riep hij de
hulp in van Bil'am de ziener in. Zo probeerde hij de overwinning te behalen, hij wist
echter niet voor tegen wie hij streed!
2. De ezel van Bil'am en de ezel van Mashiach
Bil'am werdt ingeschakeld om in opdracht van Balak een vloek uit te spreken over het
volk Jisrael. Hij dacht dat hij d.m.v deze vloek de b'nee Jisraeel kon overwinnen. Hij
woonde in de Aramese stad pethor en was bekend met de Elohim van Jisraeel.
Bil'am noemt Hashem zelfs zijn Elohim/G-d. Hij was bereid om enkel de woorden van
Hashem uit te spreken, omdat hij gehoorzaam wilde zijn. Hij zegende de b'nee Jisraeel
i.p.v het uitspreken van een vloek, Hashem legde deze woorden in zijn mond. Toch lezen
wij in de Bijbel dat Bil'am samen met andere Midjanitische personen wordt gedood
(Bemidbar/Numeri 31:8). ''Bij de slachtoffers bevonden zich ook de koningen van Midjan: Ewi, Rekem, Tsoer,
Choer en Reva, vijf koningen van Midjan: ook Bileam, zoon van Beor, doodden zij met het zwaard.'' Zijn naam
wordt expliciet genoemd in vers 8. Wat was de zonde van Bil'am?
Ten eerste was Bil'am een afgodendienaar, Hashem was één van zijn goden en hij
misbruikte de identiteit van Elohim om te vloeken en te zegenen. Onze Elohim
verafschuwd afgoderij.
Ten tweede de volgende misstap die Bil'am maakt is zijn ongehoorzaamheid aangaande
de opdracht die Elohim hem geeft in vers 20.
אם ־לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את־הדבר אשר־אדבר אליך אתו תעשה׃

''Als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden ga dan met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag.''

Er staat echter nergens geschreven dat deze mannen kwamen om hem te vragen om mee
te gaan, hij ging mee zonder zich te houden aan de opdracht van Jah (21). Om die reden
werdt Hashem woedend. Maar doordat de ezel stopte voor de Engel met het zwaard, bleef
hij in leven.
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Hashem schonk gratie aan Bil'am en liet hem (omwille van zijn volk) tot 4 keer toe een
zegen uitspreken.
Ten derde is Bil'am volgens de joodse leer verantwoordelijk voor de plaag van de
midjanitsche vrouwen*1. Rashi schrijft dat Bil'am door zijn raad deze plaag opgang had
gezet. Zij verleiden vele van de leiders van de b'nee Jisraeel om de ba'al Peor te aanbidden
en tevens rituele seks te hebben. Pinchas stopt deze plaag door een leider van Jisraeel en
een Midjanitishe prostituee te doden met een speer. Hierdoor stopte de plaag. Deze plaag
koste voor 24.000 mensen het leven. Deze daad koste ook het leven van Bil'am, Elohim
haat dit soort misleiders!
Shimon Keefa spreek over misleiders binnen de gemeenschap. Hij vergelijkt hen met
Bil'am. De beloning van de onrechtvaardigheid moet een doorverwijzing naar zijn
beloning die Bil'am ontving voor zijn slechte raad:
''Toen ze de rechte weg hadden verlaten, zijn ze verdwaald en de weg van Bil'am opgegaan, de zoon van Beor, degene
die de beloning van de onrechtvaardigheid liefhad. Maar de terechtwijzing die hij voor zijn overtreding kreeg was een
stemloze ezelin, die met de stem van een mens sprak en de dwaasheid van de profeet had verhinderd. Ze zijn waterloze
bronnen, wolken die door een wervelwind worden gedreven. De donkere mist wordt voor hen voor eeuwig behouden.''
(Keefa beth/2 Petrus 2:15-17)

Ook Jehoedah de broer van Yeshua spreekt over het loon van Bil'am. Zijn loon is echter
een misleiding aangezien de dood het gevolg is:
'' Wee hen, want zij zijn de weg van Kaijin opgegaan en ze hebben voor een beloning de misleiding van Bil'am
nagehold, ze zijn vergaan in de opstand van Korach.'' (Jehoedah/Judas 1:11)

De onrechtvaardigheid van Bil'am kon de zonde niet weerstaan. Hij had de leugen liever
dan de waarheid. Hoewel hij de woorden van Hashem uitsprak bleef hij een misleider en
een afgodendienaar. Het gaat dus niet om wat wij aan onze omgeving tonen maar om
onze relatie met Hashem. Uit deze relatie komen onze heilige (eeuwige) werken voort!
De ezel waar Bil'am op zat had meer inzicht dan Bil'am zelf. De ezel zag de engel met het
zwaard in zijn handen waardoor hij stopte en weigerde door te lopen. Het onrecht vaardige hart van Bil'am kwam in deze situatie op, hij werd woedend op de ezel. Tot drie
keer toe sloeg hij de ezel! De ezel sprak tot Bil'am waardoor hij nog bozer werd. Hij kon
de ezel wel doden met een zwaard (Bemidbar 22:29). Hierna opende Elohim zijn ogen en
zag hij de engel met het zwaard staan. De Malach Hashem (Engel van de Heer) stond op
de weg en zei dat hij hem wilde doden maar dat de ezel dit verhoed had. Vreze kwam
over Bil'am en hij ging verder met zijn tocht naar Koning Balak. Bil'am was blind en doof
voor de zachte stem van Elohim, hieruit blijkt dat hij geen volwaardige profeet van
Hashem was. Volgens Sol Sharfstein is Bil'am door deze situatie gedwongen om een
boodschapper van Hashem te worden. Hij zegt in zijn commentaar op Bemidbar 22:34 het
volgende: '' Bil'am is nu eindelijk overtuigt dat het zinloos is om tegen de beslissing van Adonai in te gaan. Nu
realiseerd hij zich dat hij niets met Balak te maken wil hebben. Nu wordt hij gedwongen om de boodschapper van
Adonai te worden om de natie van Jisraeel te zegenen i.p.v te vervloeken. ''* 2
Bronvermelding
1. Rashi's Pentateuch commentaar, A.s Onderwijzer, N.I.K, pagina 391
2. Torah en Commentaar ' Sol Sharfstein' pagina 399
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De ezel die Bil'am vervoerde was gehoorzamer als Bil'am zelf. De ezel stond in dienst van
Hashem. Door zijn gehoorzaamheid werden de b'nee Jisraeel gezegend i.p.v vervloekt.
Heel de schepping behoord Elohim te erkennen ook de dierenwereld is aan hem
onderworpen. De Profeet Zecharjah spreekt over een ezel en de koning die op zijn rug
vervoerd wordt:
ג ילי מאד בת־ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על־חמור ועל־עיר בן־אתנות

''Jubel, dochter van Tsion, juich, dochter van Jeroeshalaijim! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en
zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.'' (Zecharjah/Zacharia 9:9)

Volgens joodse commentaren gaat deze profetie over Melech haMashiach die zijn intrede
in Jeroeshalaijim doet. Volgens 'The Jewish Study Bible' heeft de intreden van deze ezel
alles te maken met de zuivering van Tzion en Jeroeshalaijim. The Jewish Study Bible,
verklaard dat deze koning 'Mashiach' is en een grote invloed op de joodse en christelijke
traditie heeft m.b.t de identiteit van de Mashiach. *3
De Mashiach is nederig en liet zich volledig leiden door de wil van Hashem. Dit in
tegenstelling tot Bil'am, hij liet zich leiden door zijn eigen wil en emoties. Hij was niet
nederig maar een misbruiker van Hashem (de Naam). Het hebreeuwse woord voor ezel is
( חמורChamor) de wortel van dit woord is ( ָחמרChamar) wat ' opborrelen, gisten, (Rood)
gloeien, besmeren, en wegspoelen betekent. De ezel van Mashiach droeg Yeshua die al de
gist (zonde) alle vuiligheid (besmeren) door zijn offer aan de boom deed wegspoelen.
De Mashiach heeft daadwerkelijk reiniging gebracht in Tzion en Jeroeshalaijim. Door de
komst van Yeshua Mashiach borrelde al de zonde omhoog hij reinigde ons met zijn bloed,
en reinigde ons zoals Jesjajahoe werd gereinigd met de rood gloeiende kool:
'' Maar één van de seraf's vloog op mij af met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij
raakte er mijn mond mee aan en sprak: ‘Zie, nu dit uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld
bedekt.'' (Jesjajahoe/Jesaja 6: 6-7)

De chamor (ezel) droeg haTzadik (de rechtvaardige) Yeshua het lam van Elohim die de
zonde van de wereld droeg. Deze ezel diende Elohim door de profetie van Zecharjah te
vervullen door' Melech haMashiach ' de heilige stad in te dragen. De ezelsveulen was
apart gezet en Yeshua instrueerde zijn discipelen om het ezels veulen te halen. De
woorden die zij meekregen waren: 'onze Meester verzoekt het ' deze woorden waren
genoeg voor de ezelsveulen om te gehoorzamen. Als de Meester het wil dan gebeurt het!
''Toen hij deze dingen had gezegd, ging Yeshua naar buiten, naar degenen die voor hem naar Júrišlem gingen. Zodra
hij bij Béth-Fage en Béth-Anyā was aangekomen, aan de kant van de berg die Béth-Zayte heet, stuurde hij twee van zijn
leerlingen, en hij zei tegen hen: "Ga naar dat dorp dat tegenover ons ligt en wanneer jullie daar aankomen, zie, jullie
zullen een vastgebonden ezelsveulen vinden, waarop nog niemand heeft gereden. Maak het los en breng het. En als
iemand jullie vraagt: 'Waarom maakt u het los'? Zeg hem dan dit: 'Onze Meester verzoekt het'. Degenen die waren
gestuurd, gingen en vonden [het] zoals hij hun had gezegd. Terwijl ze het veulen losmaakten zeiden haar eigenaars:
"Waarom maakt u dat veulen los?" Dus zeiden ze: "Onze Meester verzoekt het! " En ze brachten het naar Yeshua toe
en deden hun mantels op het veulen en ze lieten Yeshua er op zitten.'' (Loeka/Lukas 19:28-35)

Yeshua ging uit vrije wil op de ezelsveulen zitten ' hij wist dat hij zou sterven' zijn dood en
opstanding is de grootste zegen die ooit voor Jisraeel is gegeven.
Bronvermelding
3.The Jewish Study Bible- Second Edition, Oxford, Pagina 1247
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Bil'am ging niet uit vrije wil op de ezel zitten, hij werd feitelijk gedwongen door het de
ezel om de zegen uit te spreken i.p.v. de vloek. De grootste zegen die Bil'am onder dwang
van Hashem geeft is de profetie over de komst van Mashiach.
''Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Ja'akov,
een scepter rijst op uit Jisraeel. Hij verbrijzelt de slapen van Moav, de schedel van al de zonen van Seth.''
(Bemidbar/Numeri 24:17)

Targoem Onkelos (een Aramese parafrase op Bemidbar 24:17) verklaard dat deze profetie
over de Mashiach gaat.
''Wanneer de machtige koning van het huis van Ja'kob zal regenen en de Meshicha, de machtiche scepter van Jisra'el,
gezalfd zal zijn, dan zal hij de vorsten van Moab afslachten, en de kinderen van Seth zal hij wegvagen. De legers van
Gog die tegen Jisra'el in strijd komen, hun Karkassen zullen voor Hem (Meshicha) vallen.''

Wij weten dat bij de geboorte van de Mashiach gepaard ging met het tonen van een ster!
Dit was het teken van de geboorte van de Mashiach. De wijze (Magoesji) uit het oogsten
zagen door deze ster dat de Mashiach geboren was.
''Nadat Yeshua was geboren in Bét-Lechem van Yihúd, in de dagen van koning Herodes, zie, magúši kwamen uit het
Oosten naar Júrišlem, en ze zeiden: "Waar is de koning van de Yihúdaye geboren? Want in het Oosten zagen we zijn
ster en we zijn gekomen om hem te eren." (Mattai/Mattheüs 2:1-2)

Ook andere bronnen halen de ster uit het oogsten aan als het teken van de komst van de
Mashiach.
"Een ster komt voort uit Ja'akov '(Bemidbar/Numeri 24:17). Het wordt onderwezen in de naam van onze wijzen: de
zevenjaarlijkse cyclus waarin de Zoon van David komt (zal als volgt verlopen): (in) het eerste (jaar), zal er geen voedsel
zijn voor iedereen die het nodig heeft; (in) het tweede (jaar), zullen er de 'pijlen van de hongersnood ' (zie Jechezkeel/
Ezechiël 5:16) worden losgelaten; (in) het derde (jaar), is er ernstige hongersnood; in het vierde (jaar), noch
hongersnood noch overvloed; in het vijfde (jaar), overvloed, en een ster zal ontstaan in het oosten. Dit is de ster van de
Mashiach, en het zal zichtbaar zijn in het oosten voor vijftien dagen. Mocht het blijven hangen, zal het in het voordeel
van Jisraël zijn. (In) het zesde (jaar), geluiden en klanken. (In) het zevende (jaar), gevechten. En aan het einde van het
zevende (jaar), zal men de Mashiach te aanschouwen. " (Aggadat HaMashiach, Trajecten in het Nabije Oosten ,
vertaald door John C. Reeves)

De Haftara van deze week gaat dieper in op de geboorte van Yeshua haMashiach. De ster
begeleide de Magoesji naar Yeshua haMashiach nadat hij in Beth – Lechem geboren was.
''U, Beth – Lechem in Efrata, al bent u klein onder de stammen van Jehoeda, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u
voortkomen die over Jisraël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’ Daarom
zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. Dan komt de
rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Jisraeel. Dan neemt Hij de macht in handen en hoedt Hij hen door
de kracht van HaShem, de verheven naam van HaShem, zijn Elohim. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat Hij zijn
macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde: dat zal vrede zijn. '' (Micha 5:1-3)

Degene die de vloek daadwerkelijk in een zegen veranderd is Yeshua haMashiach. Bil'am
kwam met de opdracht om te vervloeken maar HaShem liet hem tot vier maal toe een
zegen uitspreken. Deze zegen concentreert zich op de komst van de Mashiach (Bemidbar
24:17). Door de Mashiach zijn er miljoenen mensen die de Elohim van Jisraeel zijn gaan
dienen en zijn shalom (vrede) hebben leren kennen. De ezel was voor Bil'am de door -
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slaggevende factor voor het brengen van de zegen. De ezelsveulen was voor Yeshua (en
Jisraeel) de doorslaggevende factor voor het brengen van HaBracha (de Zegen). Mashiach
Yeshua was echter de vervulling van de b'racha die Bil'am bracht. Hij is de nederige, Hij is
de Rechtvaardige die de vloek droeg en de zegen bracht! Weest niet als Bil'am die de
zegen ontkende maar erken de zegen door te breken met de vloek, en nederig te
worden zoals Melech haMashiach (de Koning Mashiach).

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

