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Parashat – בלק – Balak 
 

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing 

Torah: Bemidbar/Numeri 22:2-24:9 

Haftarah: Micha 5:6-6:8 

B’rit HaChaddasja: Keefa beth/2 Petrus 2:1-22 

 
‘’Toen ze de rechte weg hadden verlaten, zijn ze verdwaald en de weg van Bilam 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 verhinderde.’’ [Keefa beth/ 2 Petrus 2: 
15-16 – Aramees] 
  

1.Inleiding- Onderscheid maken 

De parashat van deze week betreft een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van 
Jisraeel. Hoewel er aanvallen gepland waren tegen de b’nee Jisraeel , was HaSjem de 
onzichtbare kracht die zijn volk beschermde. Wij weten niet wat er achter de 
schermen gebeurt, maar HaSjem is degene die alles bestuurd. Degene die zich 
verlustigen met de bouw van het koninkrijk van HaSjem zullen in hun slaap alles 
ontvangen. Met andere woorden, HaSjem voorziet in alles voor degene die hem 
vrezen:  
 
          ‘’Een pelgrimslied, van Sjalomo. 
    Als HaSjem het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; 
    als HaSjem de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 
 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, 
    brood eet waarvoor u moet zwoegen*1:  
           HaSjem geeft het Zijn beminde in de slaap.’’ 
           [Tehillim 127:1-2 – Herziene Statenvertaling] 
 

Als HaSjem voorziet in alles aan degene die Hem vrezen en dienen moeten wij 
begrijpen dat er kapers zijn die de kinderen van HaSjem willen beroven van deze 
innerlijke schat.  Sjimon Keefa beschrijft aanvallen van binnenuit in zijn brieven aan 
de gemeenten die in de galoet (verstrooiing) zijn. Hij zegt het volgende:  
 
‘’Meester Jah weet degenen die hem vrezen te bevrijden van verdrukking, maar hij bewaart de 
onrechtvaardigen om te worden gepijnigd 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.’’[Keefa beth/ 2 Petrus 2:9 – Aramees] 
 
Voetnoot 
1.Septuaginta zegt: brood van pij 
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Hoe kunnen wij onderscheid maken in mensen binnen het koninkrijk? Waar moeten 
wij op letten? Bilam zoon van Beor is ons proefkonijn voor vandaag.  De Torah start 
met Balak zoon van Tsipor die de koning van Moav was. Balak was een zwakke 
koning. De nederlaag van zijn buren Sichon en Og maakte hem bang en hij begreep, 
dat een gewone oorlog tegen de b’nee Jisraeel onzinnig zou zijn.  Hij ervaarde de 
b’nee Jisraeel als een last en het volk was bevreesd voor hen. Volgens Rasji was deze 
vrees dezelfde vrees als dat beschreven wordt in Iov/Job 19:29: ‘’ Wees zelf maar 
bevreesd voor het zwaard – want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen –
opdat jullie weten dat er een oordeel is.’’ Rasji zegt dat de moavieten een afkeer van hun 
leven hadden. *2  Deze uiting van antisemitisme is een uiting van ongegronde haat, 
jaloezie en afkeer tegen het volk van HaSjem. De Koning  ‘’Balak ‘’ probeerde dit 
probleem op te lossen door een geestelijk leider (valse profeet) genaamd Bilam zoon 
van Beor in te zetten. Hij moest de b’nee Jisraeel vervloeken, zodat hij ze kon 
verslaan in de strijd.  
 
Wie was Bilam? Waarom was hij berucht in zijn omgeving? Bilam was een persoon 
die in ruil voor geld volkeren, koningen en andere individuen zegende of vervloekte. 
Feitelijk was zegenen en vervloeken zijn baan. De rabbijnen geven ons verschillende 
inzichten in wie Bilam is: 
 
1.Nachmanides (1194-1270) vergelijkt Bilam met de beschermengel van Esav, die met 
Ja’akov streed en hem zegende. G-d wilde dat het Joodse volk gezegend zou worden 
door een niet-Joodse profeet. Bilam schijnt dit zelfs geweten te hebben, maar hij 
verborg deze intentie voor Balak, zijn opdrachtgever.  
2.Volgens ibn Ezra (1092-1167) kon Bilam zelf niet zegenen of vloeken. Hij was alleen 
erg goed in astrologie. Wanneer hij in de sterren zag, dat iemand iets slechts zou 
overkomen, gaf hij hem een vloek. Toen de slechte voorspelling inderdaad uitkwam, 
dacht iedereen dat hij een tovenaar was. Daarom was hij in feite een oplichter, die 
ook de vorsten van het land Moav bedroog. Omdat wij niet onderworpen zijn aan 
natuurlijke astrologie, sorteerde zijn vloek geen effect. 
3. De Targoem Jonathan beschrijft dat Bilam een afstammeling van Lavan de 
Arameeër was. Lavan de oom van Ja’akov die door zijn afgoderij Ja’akov Avinoe 
tegenhield om verder te trekken zodat hij zijn doel niet kon bereiken. Lavan was een 
religieus man met vele afgoden, hij betrok zijn afgoden overal bij…… hij ontving 
kennis uit de foute bronnen. Rasji (1040 -1105) vult daarbij aan dat: ’’ de Roeach 
haKodesj enkel in de nacht op hem ruste, al de profeten uit de volkeren ontvingen woorden 
van HaSjem in de nacht, en zo sprak G-d tot Lavan de Arameeer in een nachtelijke droom 
(Gen 31:24). Er was geen open relatie tussen HaSjem en Bilam, de dromen waren 
nodig om Bilam te waarschuwen [Iov/Job 33: 14-18]. 
 
Bilam was een persoon die niet te vertrouwen was en juist hij werd ingezet om een 
vloek uit te spreken over de b’nee Jisraeel. Waarom lijkt het alsof Bilam G-d vreest en 
doet wat Hij vraagt? Hij heeft toch alles pressies uitgevoerd wat HaSjem aan hem 
vroeg? 
 
Bronvermelding: 
2. Rasji commentaar op de Torah – N.I.K pagina 280 
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Bilam antwoorde de gezanten van koning Balak met een zeer misleidend antwoord 
toen zij voor de tweede keer terug kwamen om hem te vragen om de b’nee Jisraeel te 
vervloeken.  
 
‘’Toen antwoordde Bilam en zei tegen de dienaren van Balak:  Al zou Balak mij zijn huis vol 
zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van Adonai, mijn G-d,*3 te overtreden om 
iets te doen, klein of groot.’’ [Bemidbar/Numeri 22:18 - Herziene Statenvertaling] 
 

Bilam noemt de naam van G-d הְֶיַהי (Jod –hej –wav-hej) en noemt Hem zijn G-d.  
Een misleidend antwoord want Bilam had waarschijnlijk vele goden waarvan הְֶיַהי 
HaSjem er één van was. De zohar verteld ons dat Bilam dagelijks een tafel dekte voor 
onreine geesten , tovenarij bedreef en wierook brandde. HaSjem geeft de opdracht 
aan de b’nee Jisraeel een tafel van acacia hout te maken waarop het toonbrood 
geplaats moest worden. Hier daalde de Roeach haKodesj op neer omdat het brood 
geweid was aan HaSjem.*4 Hoe Misleidend is de houding van Bilam? Het heeft 
overéénkomsten met de waarheid maar het is feitelijk een grote leugen. Waarom 
claimde Bilam - HaSjem dan tot zijn G-d en was hij gehoorzaam aan Hem? Jacob 
Isaacs geeft ons een antwoord op deze vraag: 
 
‘’Bilam wist dat hij niets kon doen tegen G-ds wil, en hij stelde de gezanten van Balak zo op de hoogte, 

hoewel zijn persoonlijke haat jegens de Joden hem maar al te bereid maakte om de oproep te volgen.’’*5 

 

Met andere woorden zijn ratzon (beweegreden) was niet zuiver. Hij wist dat Hij 
ondergeschikt was aan HaSjem en uit angst (dezelfde reden als Balak) deed hij wat 
HaSjem hem vroeg. Uiteindelijk vond Bilam de dood als loon voor zijn huichelarij. 
 
‘’Bovendien hebben de b’nee Jisraeel  Bilam, de zoon van Beor, de waarzegger, met het zwaard gedood, 
tegelijk met de anderen die door hen verslagen zijn.’’ [Jehoshoea/Jozua 13:22]*6 

 

Iedere generatie moet zich bewust zijn van de waarheid van HaSjem! Met welke 
ogen kijken wij naar deze wereld en naar de mensen om ons heen? Er is religie in 
deze wereld (dat staat vast) maar is er echt geloof? Bilam heeft zijn leven verspild 
aan valse godsdienst en vond uiteindelijk de dood doordat hij (misschien) de stem 
van G-d wel verstond maar niet deed wat Hij daadwerkelijk vroeg. De woorden van  
Yeshua onze Meester zijn hier van toepassing:  
 
‘’Niet al wie tegen mij zegt: 'Mijn Meester, mijn Meester!' zal het koninkrijk van de hemel 
binnengaan, maar degene die de wil van mijn Vader die in de hemel is, doet. 
Velen zullen mij op die dag zeggen: 'Mijn Meester, mijn Meester!' profeteerden we niet in 
uw naam, en wierpen we niet in uw naam demonen uit en deden we niet in uw naam vele 
krachtige werken? Dan zal ik hun belijden: 'Ik heb u nooit gekend, verwijder u van mij, 
werkers van onrechtvaardigheid!’’ [Mattaij/Mattheus 7:21-23 – Aramees] 
 
Voetnoten 

 J-H-W-H Elohaij - in het hebreeuws -  הְֶיַהי .3
4. Zohar – Balak 136/137 – The Kabbalah Centre International Inc 
5. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/246644/jewish/Balaam-and-Balak.htm 

6. ‘’Behalve hen die door hen verslagen werden, doodden zij ook de koningen van Midian: Evi, Rekem, Zur, Hur en Reba, de 

vijf koningen van Midian; ook doodden zij Bileam, de zoon van Beor, met het zwaard.’’ [Bemidbar/Numeri 31:8] 
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Voordat Yeshua de woorden ‘Ik heb u nooit gekend’ uitspreekt onderwijst hij de 
talmidiem over het gevaar van valse profeten ‘wolven in schaapskleding’. Aan hun 
vruchten zullen wij ze erkennen. Een goede boom kan geen valse vruchten 
voortbrengen. Een slechte boom wordt omgekapt en in het vuur geworpen. 
 (Mat 7:15-19).  
 
Rabbi Barney Kasdan zegt in zijn commentaar op  ‘’het goede nieuws naar Mattaij 
(Mattheus)’’ het  volgende:  
 
‘’ Als mensen zeggen gelovig te zijn hoeft dit niet zo te zijn. Volgens de woorden van Yeshua, 
moeten zij de wil van de Vader doen, om te bewijzen dat zij waarlijk geloven. De Messias 
heeft  nooit onderwezen een ander te moorden of te vervolgen. Feitelijk onderwees hij zijn 
ware volgelingen het tegenovergestelde, zij behoorde liefde en vrede te omarmen. Als mensen 
leven op een manier die tegen deze leer ingaat, kunnen wij concluderen dat zij geen 
volgelingen zijn van de Ene die kwam van de Vader, om het zacht uit te drukken, zij 
gehoorzamen niet de zuivere onderwijzing van de Messias.’’ [A Messianic commentary – 
Rabbi Barney Kasdan -Matthew - Pag 77 – vertaling] 
 
2.De houding van een Talmid van Mashiach Tzedikénoe 
 

‘’Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.’’ 
[Tehillim 34:15] 

 
De woorden van Yeshua zijn terug te vinden in de Haftarah van deze week.  
De Messias leert ons om liefde en vrede te omarmen. De profeet Micha zegt het 
volgende: 
 
‘’Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat (ּ֑ב  .tov) goed is – בֹו
En wat  vraagt HaSjem van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en 
ootmoedig/nederig te wandelen met uw G-d. ‘’ [Micha 6:8 – Herziene Statenvertaling] 
 
HaSjem heeft de mens bekend gemaakt met de dingen die goed zijn. Het is geen 
nieuwe leer of gedachten die Yeshua bracht, de Torah en de Profeten geven ons reeds 
onderricht in onze houding als vertegenwoordiger – Talmied - van de G-d van 
Jisraeel. Er staan 4 kenmerken (vruchten) van een ware bewaarder van het verbond 
beschreven, zij zijn degene die HaSjem liefhebben. 
 

4 kenmerken van een liefhebber van HaSjem 

A. שִמ ְטפְׁ  ֙  – Misjpat -  Rechtvaardigheid 

B. בְׁי  Ahavah - Liefde – היב

C. ֶַ֔ח  Chessed - Genade – ַדס

D. נֶצ  Tsana - Nederigheid – עְׁ

 
Deze 4 kenmerken noemt HaSjem (ּ֑ב   .tov) – GOED, hier heeft Hij welbehagen in – בֹו
Wij moeten onszelf hierin trainen en ons tevens bewust zijn van onze imperfectie. 
Het enige wat ons kan perfectioneren is hetgeen wat zuiver en perfect is.   
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De Lubavitcher Rebbe - Rabbi Menachem Mendel Schneerson -  spreekt wijze woorden 
uit als stimulans het goede te volgen en daarmee tot je doel te komen:  
 
‘’Dien G-d op de manier die Hij uitdrukkelijk vraagt om Hem te dienen en laat de rest over 
aan hun juiste wereldse eigenaars! Om dit argument te beantwoorden, begint de Torah niet 
met eerst met plichten maar met de uitspraak: "In het begin schiep G-d den hemel en de 
aarde." De gehele wereld is van G-d; Hij schiep het. Met deze uitspraak stelt de Torah dat het 
niet slechts een boek met regels is. Het is G-ds blauwdruk voor de schepping, onze gids voor 
het realiseren van het doel waarvoor alles in de hemel en op aarde werd gemaakt. Elk schepsel, 
object en element, elke kracht, elk tijdstip werd geschapen door G-d met een doel.  
Onze missie in het leven is het veroveren van het land van de zeven natiën en het te 
transformeren in een Heilig Land - een wereld met de goedheid en perfectie van zijn 
Schepper.’’ [The Lubavitcher Rebbe, (1902-1994), Rabbi Menachem Mendel Schneerson was 
de zevende leider van Chabad-Lubavitch, woonde in Nikolayev en Dnieperptrosk 
(Oekraïne), Leningrad, Berlijn, Warschau, Parijs en New York; hij bouwde en breidde het 
werk van zijn voorgangers uit om het Joodse leven over de hele wereld te revolutioneren; hij 
staat bekend als "de Rebbe"] 
 
Yeshua geeft ons de opdracht om zijn Torah uit te spreiden over de gehele aarde.  
De Torah van Mashiach is dezelfde Torah als dat beschreven staat in Tanach, nu is 
deze Torah in ons hart gegrafeerd. Onze missie is het verspreiden van de Torah over 
de wereld – zoals Rabbi Menachem Mendel Schneerson ons ook leert.  
En een wereld te maken met de perfectie van onze Schepper:  
 
‘’Maar wanneer de Roecha Kadisja over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en zullen 
jullie mijn getuigen zijn in Úrisjlem, heel Yihoed, ook onder de Sjamraje en tot de einden van 
de aarde.’’ [Fraksies d’Shiliche/Handelingen 1:8 – Aramees] 
 
Onze vruchten zijn het kenmerk van onze verbintenis met Mashiach. Een leven 
vanuit Torah brengt ons tot zijn doel en sluit alle eigen BV’s uit. Niet iedereen die 
zegt een volgeling van Mashiach te zijn is een volgeling, enkel degene die doet wat 
Hij van ons vraagt. Maimonides*7 zegt het volgende over de Mashiach: 
 
‘’Hij zal dan de hele wereld verbeteren en alle naties motiveren om samen G-d te dienen, zoals 
Tzefanja 3: 9 zegt: Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, 
zodat zij allen de Naam van HaSjem zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te 
dienen.’’ [Maimonides over Messias – Halacha 4] 
 
HaSjem wil éénheid en samenwerking onderling stimuleren om zijn Torah vanuit 
Tzion te laten regeren over de hele wereld. Onze houding – een ware talmied – moet 
getraind worden zodat de 4 kenmerken stralen in ons leven namelijk: 
Rechtvaardigheid, Liefde, Genade en Nederigheid.  
 
 
 
Voetnoot 
7. Maimonides, ook bekend als de Rambam[1] , (Hebreeuws: Rabbi Mosjé ben Maimon; Arabisch: Moesa ibn Maimon, سى ن مو  ب
يمون  was een rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Caïro), 13 december 1204) (م
wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van 
vandaag niet alleen grote invloed op het joodse denken, maar ook daarbuiten. 
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3. Ik zie een STER opkomen  
 
Bilam was ondergeschikt aan G-d. Hoewel hij in zijn hart een vloek over het volk 
wilde uitspreken had HaSjem toch het zeggenschap over hem. Tehillim 115:3 zegt:  
 

‘’Onze G-d is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.’’ 
 
HaSjem voert alles uit in overeenstemming met Zijn wil. Hij stond toe dat Bilam tot 
drie maal toe de b’nee Jisraeel zegende i.p.v vervloekte.  De mooiste zegeningen 
kwamen uit de mond van Bilam, zijn woorden (G-ds woorden) waren tot zegen voor 
Jisraeel. Bilam spreekt profetische woorden uit over de komst van Mashiach 
Tzedikénoe: 
 
‘’Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. 
Er zal een ster uit Ja’akov voortkomen, er zal een scepter uit Jisraeel opkomen; 
hij zal de flanken van Moav verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. 
Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Jisrael zal kracht uitoefenen. 
Uit Ja’akov zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.’’ 
[Bamidbar/Numeri 24:17-19 – Herziene Statenvertaling] 
 
Onkelos verklaard dat deze tekst gaat over de komst van Mashiach. 
 
‘’Ik zie hem, maar niet nu; Ik aanschouw hem, maar niet van nabij. Wanneer een koning uit 
Jaqoeb zal opstaan,  En de Mesjicha wordt gezalfd in Jisraeel, zal Hij de vorsten van Moav 
verslaan en over alle mensen kinderen regeren’’ [Targum Onkelos – Bemidbar/Numeri  
24:17] 
 
Ook Maimonides bestempeld Bamidbar 24:17-19 als Messiaans en hij koppelt de 
woorden van Bilam aan de komst van Mashiach in de toekomst. Maimonides zegt in  
zijn commentaar over de Mashiach het volgende: 
 
‘’Deze expliciete woorden van de Torah omvatten alle uitspraken van alle profeten. 
 
De verwijzing naar Mashiach wordt ook gemaakt in het deel van Bilam die profeteert over 
twee gezalfde koningen: de eerste gezalfde koning is David, die Jisraeel redde van haar 
onderdrukkers; en de laatste gezalfde koning die zal opstaan uit zijn nakomelingen en zal 
Jisraeel redden in het einde der dagen. De passage uit  Numeri 24:17 -18 vertelt: 
 
' Ik zie het, maar niet nu ' - Dit verwijst naar David; 
 
' Ik neem het waar, maar niet in de nabije toekomst ;' - Dit verwijst naar de Messiaanse 
koning; 
 
' Een ster zal uitgaan van Ja’akov ' - Dit verwijst naar David; 
 
' En een staf zal bestaan uit Jisraeel' - Dit verwijst naar de Messiaanse koning; 



7 
 

 
'hij verplettert alle prinsen van Moab ' - Dit verwijst naar David zoals  II Samuël 8: 2  
vertelt: ' Hij sloeg Moav ….. ;' 
 
' alle nakomelingen van Seth zal hij vernietigen ' - Dit verwijst naar de Messiaanse 
koning over wie  Zacharia 9:10  voorspelt: ' Hij zal regeren van zee tot zee '. 
 
' Edom zal worden gesloopt ' - Dit verwijst naar David als  II Samuel 8: 6  ' Edom word 
de dienaar van David ;' 
 
' Seir zal worden vernietigd ' - dit verwijst naar de Messiaanse koning zoals Ovadja 1:21 
voorspelt: ' Redders zullen de berg Tsion beklimmen om de berg van Esav te beoordelen ....’’ 
[Maimonides over de Messias – Hst 11 - Halacha 1] 
 
De komst van de Mashiach is geprofeteerd door de mond van een tegenstander van 
Jisraeel. De grootste belofte die ons volk ontvangen heeft klonk door de mond van 
Bilam, maar ook een grote plaag kwam voort uit zijn daden. De plaag van de 
Midjanitische vrouwen – Num 25:1-9 – was begonnen door de valse raad van Bilam.  
Het boek Openbaring laat ons weten dat er in de gemeente te Pergamos afgoderij 
naar binnen is geslopen. De manier van bewoording is opmerkelijk.  
 
‘’Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de 
leer van  Bilam, die Balak leerde voor de b’nee Jisraeel  een struikelblok neer te leggen, opdat 
zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.’’ [Hitgaloet/Openbaring 2:14 - 
Herziene Statenvertaling] 
 
Mashiach is het antwoord van  HaSjem om de chaos in deze wereld te herstellen.  
Hij wil heilige gemeentes om tot het doel te komen. Wij kunnen goed beginnen en 
slecht eindigen. Wij kunnen slecht beginnen en goed eindigen. Yeshua traint ons 
door ons bewust te blijven maken van onze misstappen, wij moeten continu de wil 
van HaSjem volgen en het goede nastreven:  
 
‘’Onze geliefden, volg niet het slechte maar het goede na. Wie het goede doet, is uit G-d en wie 
het kwade doet heeft G-d niet gezien.’’ [Jochanan/Johannes 3:11 
 
HaSjem kneed ons en wil ons tot het einde van het oordeel verlossen. Nog sterker 
gezegd – door de Mashiach kan ons oordeel beperkt worden of verwijderd worden. 
Wat wij eigenlijk verdienen, wordt ons (soms) nu in dele gegeven ten goede voor 
ons. Rabbi Hillel Shaklover (Kol haTor) legt uit dat de weeën van de Mashiach 
vergeleken kunnen worden met een steen die verdeeld is in kleine stukjes: 
 
‘’Er is een gelijkenis van een koning die boos werd op de zijn zoon en zwoer om een grote 
steen naar hem te gooien. Nadien had hij spijt van wat hij had gezegd en had medelijden met 
hem. Om zijn gelofte te vervullen brak hij de grote steen in vele kleine stukjes en gooide al 
deze steentjes een voor een bij zijn zoon. Zo was de zoon niet gedood, maar hij leed door de 
kleine stenen. Dit zijn de weeën van de Mashiach: het leed komt geleidelijk, samen met de 999 
voetstappen van de Mashiach, op zo'n manier dat het oordeel is verdeeld in 999 kleine 
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onderdelen. In tegenstelling, zal de hulp komen zoals gesuggereerd wordt in de zin, [Jer. 30: 
7]  "een tijd van benauwdheid is het voor Ja’akov", waaruit hij zal zijn gered.’’ 
[Kol haTor – de stem van de tortelduif – hst 1: 6.a] 
 
Het oordeel wordt dus door Yeshua HaMashiach beïnvloed. Door de wil van G-d 
sprak Bilam nog een iets bijzonders uit aangaande het doel van de Mashiach.  
Hij zei in vers 20: ‘’Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde 
is dat hij ten onder gaat.’’ Amalek is de aardsvijand van de b’nee Jisraeel, maar zijn 
einde is reeds voorspeld. De Rabbijnen verklaren via verschillende bronnen dat 
Amalek in de dagen van Mashiach verslagen zal worden. De geest van Amalek is 
levend in iedere generatie. Sjemot/Exodus 17:16 zegt: 
 
‘’Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van HaSjem!  De strijd van HaSjem zal tegen 
Amalek zijn, van generatie op generatie*!’’ 
 

Rabbi Hillel Shaklover geeft zijn commentaar op Sjemot 17:16:  
 
‘’(Exodus 17:16) "G-d voert oorlog tegen Amalek van geslacht tot geslacht"- dit alles is de 
taak van Jehoshoea, die Mashiach ben Joseef was en deze taak wordt in elke generatie 
voortgezet en is steeds moeilijker geworden in [het licht van] de voetstappen van Mashiach 
ben Joseef…….’’ [Kol haTor - de stem van de tortelduif – hst 2:78] 
 
Enkel Mashiach zal Amalek verslaan, toch zal Amalek in iedere generatie weer 
terugkomen met de gedachte dat : IEDERE GENERATIE MASHIACH NODIG 
HEEFT! Wat kan ons redden en hoe kunnen wij stand houden tegen Amalek? 
Wij moeten de houding van een talmied aannemen en deze uitvoeren, ongeacht de 
situatie waar wij in verkeren.  
 
‘’Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat (ּ֑ב  .tov) goed is – בֹו
En wat  vraagt HaSjem van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en 
ootmoedig/nederig te wandelen met uw G-d. ‘’ [Micha 6:8 – Herziene Statenvertaling] 
 

‘’Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift:  God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 
Onderwerp u dan aan G-d.  Bied weerstand aan de satan en hij zal van u wegvluchten. 
Nader tot G-d, en Hij zal tot u naderen.  Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, 
dubbelhartigen!’’ [Ja’akov/Jacobus 4:6-8 – Herziene Statenvertaling] 
 

 
Yeshua leert ons om nederig te zijn als duiven en sluw als slangen. Dit houd in dat 
we oplettend moeten zijn en tevens overal een nederige houding moeten tonen.  
Hierdoor tonen wij dat wij daadwerkelijk volgelingen van Yeshua zijn en dat de 
Torah in ons woont. G-d doet alles wat hem behaagt (Teh 115:3), laten wij Hem met 
onze houding (als: talmied - volgeling) behagen. Rav Sjaoel zegt het volgende: 
 
Voetnoot 
7.Targoem Pseudo Jonathan spreekt over drie generaties 1. De generatie van deze wereld 2. De generatie van Mashiach, 2. De 
generatie van de komende (toekomstige) wereld. 
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‘’Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van G-d,  om uw lichamen aan G-d te 
wijden  als een levend offer, heilig en voor G-d welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.  
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 
wil van G-d is. Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet hoger te 
denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid (nederigheid), naar de 
mate van geloof zoals G-d die aan ieder heeft toebedeeld.’’ [Romei’im/Romeinen 12:1-3 - 
Herziene Statenvertaling] 
 
Door vernieuwing van denken en nederig te zijn kunnen wij de wil van HaSjem 
begrijpen. G-d vraagt iedere dag toewijding aan degene die Zijn persoonlijkheid 
vertegenwoordigen. Onze inzet die in overéénstemming met zijn wil is wordt 
beschouwd als een offer en een dienst aan G-d. De hoogmoed van Bilam bracht hem 
om, de hoogmoed van Amalek bracht hem om en ook wij komen door hoogmoed om 
als wij geen tesjoeva (ommekeer) maken. Is Yeshua de koning van jou hart? 
(besluiten, gedachten , uitingen, houding). Train jezelf en wordt getraind om in jou 
houding gelijk te worden aan Rabbi Yeshua b’Natzaret (ons voorbeeld). Hij vormt en 
traint ons ‘’ tot het einde ‘’ – Bo Mashiach – Kom Messias ! 
 
 Tehillim 40 bevat de woorden die passen bij een verloste van Jah. Als wij verlost zijn is de Torah in 
ons binnenste aanwezig. Wij behagen Adonai op deze manier…… Zijn wil is in ons.  
Nochtans zullen er mensen opstaan die je willen vernielen en erop uit zijn om je terug te brengen bij 
je oude status. Moav probeerde Jisraeel opnieuw een slavenvolk te maken. Maar Adonai had het 
laatste woord….. de vloek werd een zegen (Yeshua).  Adonai verlost in iedere situatie:  

 
 
1 Een psalm van David, voor de koorleider. 
 2  Lang heb ik Adonai verwacht, 
        en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. 
 3  Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, 
        uit modderig slijk; 
    Hij zette mijn voeten op een rots 
        en maakte mijn schreden vast. 
 4  Hij legde mij een nieuw lied in de mond, 
        een lofzang voor onze G-d. 
    Velen zullen het zien en vrezen, 
        en op Adonai vertrouwen. 
 5  Welzalig de man 
        die op Adonai zijn vertrouwen stelt, 
    en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn 
        of afdwalen naar leugen. 
 6  Adonai, mijn G-d, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, 
        en Uw gedachten, die U over ons hebt. 
    Men kan ze voor U niet uiteenzetten. 
        Zou ik ze verkondigen en uitspreken, 
            dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen. 
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 7   U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, 
        U hebt Mijn oren doorboord; 
    brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 
 8  Toen zei Ik: Zie, Ik kom, 
        in de boekrol is over Mij geschreven. 
 9  Ik vind er vreugde in, Mijn G-d, om Uw welbehagen te doen; 
         Uw Torah draag Ik diep in Mijn binnenste. 
 10  Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid 
        in de  grote gemeente; 
    zie, mijn lippen belet ik niet. 
        Ú, Adonai, weet het! 
 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, 
        Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. 
    Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet 
        in de grote gemeente. 
 12  Adonai, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; 

        laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen. 
 13  Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; 
        mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, 
            en ik heb ze niet kunnen overzien. 
    Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, 
        en mijn hart heeft mij verlaten. 
 14  Laat het U behagen, Adonai, mij te redden; 

        Adonai, kom mij spoedig te hulp. 
 15   Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden 
        wie mij naar het leven staan om dat te vernielen; 
    laat terugwijken en te schande worden 
        wie vreugde vinden in mijn onheil.  
 16  Laat als loon voor hun smaad verwoest worden 
        wie tegen mij zeggen: Haha! 
 17  Laat in U vrolijk en verblijd zijn 
        allen die U zoeken; 
    laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: 
        Adonai is groot! 
 18  Ík ben wel ellendig en arm, 
        maar Adonai denkt aan mij. 
    U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; 
        mijn G-d, wacht niet langer! 

 
 
 
 

לֹום בָׁת שָׁ   שַׁ
Sjabbat Sjalom 
Rabbi Daniel Prins 

 


