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Shalom!

Our entire Torah portion this week focuses on Balak’s
zeal to curse and destroy the people of Israel To
accomplish his goal, he plans to enlist the help of a
certain well known occult prophet, Balaam.
Bemidbar/Numbers 22:5-6.

Balaam, i.e. Bliam in Hebrew means “without a people”
or “without a nation”. King Balak was trying to curse the
Israelites who are the “people of YHWH”, by a man
whose very name means “without a people”!

Balak believed that Balaam had super-natural, dark
powers to bless and curse. He believed he could
elevate Balaam’s authority to the level of YHWH.
Wasn't this the same idea that the serpent in the

garden used to deceive Adam and Chavah? Did Balak
believe Balaam could be “like Elohim”, able to bless
and curse?

Bereshith/Genesis 3:5 "For Elohim knows that in the
day you eat of it your eyes will be opened, and you will
be like Elohim, knowing good and evil."

The serpent in the Garden deceived Adam and Chavah,
and as a result sin and death entered the perfect world
which YHWH Elohim had created. The serpent was
cursed, but the evil one’s plan has continued
throughout history to use any means to bring curses on
the people of YHWH and to drive them out of the Land
of their inheritance. However, this week we will read
of the awesome power of YHWH as He forces into the
opposite direction the whole scheme to curse Israel!
Because YHWH will truly be faithful to His promise!
Bereshith/Genesis 12:2-3

It is very interesting that the pagan Balak knew that the
battle began in the spiritual. Not just a physical war to
be fought. The physical was a result of the spiritual.
Balak's plan was not a military strategy or a request

from foreign kings to form an alliance against Israel.
Balak wanted to first initiate a war with the gods.

Balak's strategy was to use the powers of darkness to
curse the Israelites and make them weak so that he
could later destroy them militarily. The pride-filled
Bilaam, however, was only in it for the money and
prestige.

So what about the three locations where Bilaam went to
curse the people? Each was on a high point, or a mountain
where he could see at least some of the people of Israel.
The first location – Bamoth-baal (high places of Ba’al)
(Bemidbar/Numbers 22:40-41)
Was this Balak’s own personal worship site for Ba’al?
Ba’al means “owner, protector, husband, lord”. This

place was dedicated to a god whom YHWH hated.
There can be no agreement between YHWH and Ba’al.

Shalom!

Ons Torahgedeelte concentreert zich deze week helemaal op
Balak's ijver om het volk van Israël te vervloeken en te
vernietigen. Om zijn doel te bereiken, roept hij de hulp in van
een zekere bekende occulte profeet, Bileam.
Bemidbar/Numeri 22: 5-6

Bileam, eigenlijk Bliam wat in Hebreeuws "zonder een volk"
of "zonder een natie" betekent. Koning Balak probeerde de
Israëlieten, die het "volk van YHWH" zijn, te vervloeken door
een man waarvan de naam "zonder volk" betekent!

Balak geloofde dat Bileam bovennatuurlijke, donkere
krachten had om te zegenen of te vervloeken. Hij geloofde
dat hij de autoriteit van Bileam zou kunnen verheffen tot het
niveau van YHWH. Was dit niet hetzelfde idee dat de slang in
de hof gebruikte om Adam en Chavah (Eva) te verleiden?
Geloofde Balak dat Bileam 'zoals Elohim' in staat kon zijn, om
te zegenen en te vervloeken?

Bereshith/Genesis 3:5 Want Elohim weet dat op de dag dat
je daarvan eet, je ogen zullen geopend worden, en je zal als
Elohim zijn, wetende goed en kwaad.

De slang in de hof bedroog Adam en Chavah, en als gevolg
daarvan kwamen zonde en dood in de perfecte wereld die
YHWH Elohim had gecreëerd. De slang werd vervloekt, maar
het plan van de boze is doorheen de geschiedenis door-
gegaan met alle middelen te gebruiken om vloeken over het
volk van YHWH te brengen en hen uit het Land van hun
erfenis te verdrijven. Deze week zullen we echter lezen over
de geweldige kracht van YHWH, als Hij het hele schema om
Israël te vervloeken in de tegenovergestelde richting stuurt!
Omdat YHWH echt trouw aan zijn belofte wil zijn!
Bereshith/Genesis 12:2-3

Het is heel opmerkelijk dat de heidense Balak wist dat de
strijd in het spirituele begon. Niet alleen een fysieke oorlog
moest worden uitgevochten. Het fysieke was een gevolg van
het spirituele. Balak's plan was geen militaire strategie of een
verzoek van buitenlandse koningen om een alliantie tegen
Israël te vormen. Balak wilde eerst een oorlog met de goden
beginnen. Balak's strategie was om de krachten van de
duisternis te gebruiken om de Israëlieten te vervloeken en
hen zwak te maken, zodat hij hen later militair zou kunnen
vernietigen. De trotse Bileam interesseerde zich echter alleen
voor geld en prestige.

Nu waarom de drie locaties waar Bileam het volk ging
vervloeken? Elke locatie lag op een hoogte of een berg
waar hij tenminste een deel van de Israëlieten kon zien.
De eerste locatie - Bamoth-Baal, de hoogten van Baäl
(Bemidbar/Numeri 22:40-41)
Was dit Balak’s eigen persoonlijke aanbiddingplaats voor
Ba'al? Ba'al betekent "eigenaar, beschermer, man, heer".
Deze plaats was gewijd aan een god die YHWH haatte. Er
kan geen overeenstemming zijn tussen YHWH en Ba'al.
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Ba’al was viewed by the Canaanites as influencing
fertility and material wealth. In their minds, could
Israel grow and be prosperous without the influence of
the god Ba’al? Balaam would find out that YHWH is
higher than Ba’al.

Bemidbar/Numbers 23:7 And he took up his oracle and
said: "Balak the king of Moab has brought me from
Aram, From the mountains of the east. 'Come, curse
Ya'acov for me, And come, denounce Israel!'

8
"How

shall I curse whom Elohim has not cursed? And how
shall I denounce whom YHWH has not denounced?

Immediately we find out something very interesting.
Balak called Balaam from "Aram", which is the land
where Ya'acov spent 20 years working for his father-in-
law, Lavan. Now we know who they're up against! The
bitterness and resentment is still there as he says,
"Come, curse Ya'acov for me!" But as the Elohim of
Israel puts the words in Balaam's mouth, Balaam
realizes that it is impossible to curse these people.
They are set apart from the nations by the Almighty.
No god or man can curse them or revoke a blessing
that YHWH Elohim has given them.

The second location -
Bemidbar/Numbers 23:14 So he brought him to the
field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven
altars, and offered a bull and a ram on each altar.

The "field of Zophim" translates as the "field of the
watchers". Other than the "fields of Israel", "fields"
can have a very negative connotation. "Fields" can
mean outside of Torah, outside of the walls of safety
and protection. To view Torah from the "field" outside
of it, what will one who is "watching" see? The king's
continued Presence in their midst. Oh what El has
done! It is not as though their sins do not exist, but that
they are walking in forgiveness and favor.
(Bemidbar/Numbers 23:18-24)
And one more thing about this second location. No one in
the nations is able to "curse" Israel. And that goes for
today also. (Proverbs 26:2)

The third location -
Bemidbar/Numbers 23:28 So Balak took Balaam to the
top of Peor, that overlooks the wasteland.

Peor is one of the places that Ba'al is said to be lord
over (Bemidbar 25:3). Later YHWH tells the people this
about Peor:

Devarim/Deuteronomy 4:3 You saw with your own eyes
what YHWH did at Baal Peor. YHWH your Elohim destroyed
from among you everyone who followed the Baal of Peor

Ba'al Peor was the god of sexual license. He was
worshiped by shameless acts birthed out of the bestial

Ba'al werd door de Kanaänieten gezien als iemand die de
vruchtbaarheid en materiële rijkdom beïnvloedt. Zou Israël,
in hun ogen, kunnen groeien en voorspoedig zijn zonder de
invloed van de god Ba'al? Bileam zou erachter komen dat
YHWH hoger is dan Ba'al.

Bemidbar/Numeri 23:7 En hij hief zijn orakel aan en zei:
"Balak, de koning van Moab, heeft mij vanuit Aram
gebracht, van de bergen van het oosten. 'Kom, vervloek
Ya'akov voor mij, en kom, schreeuw tegen Israël!' 8 Hoe zal
ik vervloeken, wie Elohim niet vervloekt heeft? En hoe zal ik
verwerpen wie YHWH niet heeft veroordeeld?

Meteen zien we iets heel bijzonder. Balak riep Bileam
vanuit "Aram"; dat is het land waar Ya'acov 20 jaar heeft
doorgebracht terwijl hij voor zijn schoonvader Lavan
werkte. Nu weten we wie ze tegen hebben! De bitterheid
en wrok is er nog steeds zoals hij zegt: "Kom, vervloek
Ya'acov voor mij!" Maar aangezien de Elohim van Israël de
woorden in de mond van Bileam legt, realiseert Bileam zich
dat het onmogelijk is dit volk te vervloeken. Zij zijn van de
naties afgezonderd door de Almachtige. Geen god of mens
kan hen vervloeken of een zegen herroepen die YHWH
Elohim hen heeft gegeven.

De tweede locatie -
Bemidbar/Numeri 23:14 En hij bracht hem naar het veld
van Zofim, naar de top van Pisga, en bouwde zeven altaren
en offerde een stier en een ram op elk altaar.

Het "veld van Zophim" is te vertalen als het "veld van de
waarnemers". Anders dan de "velden van Israël", kunnen
"velden" een zeer negatieve bijklank hebben. "Velden" kun-
nen betekenen: buiten Torah, buiten de muren van veiligheid
en bescherming. Wat zal iemand die 'waarneemt' zien die
naar de Torah vanaf de buitenkant, vanuit het veld, kijkt? De
voortdurende aanwezigheid van de koning in hun midden.
Oh wat heeft El gedaan! Het is niet alsof hun zonden niet
bestaan, maar dat ze in vergeving en gunstbewijzen wan-
delen. (Bemidbar/Numeri 23:18-24)
En dan is er nog iets bij deze tweede locatie. Niemand
onder de naties kan Israël 'vervloeken'. En dat geldt
ook vandaag. (Spreuken 26:2)

De derde locatie -
Bemidbar/Numeri 23:28 En Balak nam Bileam naar de top
van Peor, die uitkijkt over de woestijn.

Peor is een van de plaatsen waar van gezegd wordt dat
Ba'al er heer is (Bemidbar 25:3). Later vertelt YHWH het
volk het volgende over Peor:

Devarim/Deuteronomium 4:3 U zag met uw eigen ogen
wat YHWH in Baal Peor heeft gedaan. YHWH uw Elohim
vernietigde onder u allen die de Baal van Peor volgden

Ba'al Peor was de god van seksuele vrijheid. Hij werd
aanbeden door schaamteloze daden die voortkwamen uit
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aspects of human physicality. It is too gross for me to
describe the animalistic behavior that was part of their
worship. There's a ba'al (master) of every depravity of
man. Following any ba'al is like descending into
darkness as compared to following the path of YHWH
which leads us upwards. To serve Ba'al is to follow the
lusts of the flesh. In this spiritually evil place, we see
the truth of this verse: Ephesians 6:12

YHWH won this spiritual battle and He made sure Balak
and Balaam knew it. This time Balaam was prevented
from using sorcery. Raising his eyes, he saw Israel
encamped peacefully by their families. He saw living
water flowing through the camp in the wilderness. He
saw the ramifications of those who bless or curse
Israel. Although Balaam was given a revelation of
perfect truth, it did not cause him to repent.

Although YHWH spoke to Balaam, and in fact took over
his mouth to speak through him, it is obvious from later
references in the Brit Chadasha that this prophet was
divided - "he loved the wages of unrighteousness" (2
Peter 2:15-17); he "ran greedily into error for profit"
(Jude 11) and after the failure of his attempts to curse
Israel by his magic arts (Bemidbar 24:11), he later
"taught Balak to put a stumbling block before the
children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and
to commit sexual immorality" (Bemidbar 25:2;
Revelation 2:14). He was eventually slain in battle.

Isaiah 8:20 To the Torah and to the testimony! If they
do not speak according to this word, it is because there
is no light in them.

We'll close with Yeshua's words as He prayed for all
who were His:

John 17:14 "I have given them Your word; and the
world has hated them because they are not of the
world, just as I am not of the world. 15 "I do not pray
that You should take them out of the world, but that
You should keep them from the evil one. 16 "They are
not of the world, just as I am not of the world. 17
"Sanctify them by Your truth. Your word is truth. 18
"As You sent Me into the world, I also have sent them
into the world. 19 "And for their sakes I sanctify Myself,
that they also may be sanctified by the truth.

Shabbat Shalom!
Ardelle

de bestiale aspecten van de menselijke fysiek. Het is te grof
voor mij om het dierlijk gedrag dat deel uitmaakt van hun
aanbidding te beschrijven. Er is een ba'al (meester) voor
elke verdorvenheid van de mens. Een ba’al volgen is in de
duisternis afdalen, als je het vergelijkt met het volgen van
het pad van YHWH dat ons naar boven leidt. Ba'al dienen is
de lusten van het vlees volgen. In deze geestelijk verdorven
plaats zien wij de waarheid van dit vers: Efeziërs 6:12.

YHWH won deze geestelijke strijd en hij zorgde ervoor dat
Balak en Bileam het wisten. Deze keer werd Bileam
verhinderd om tovenarij te gebruiken. Hij hief zijn ogen op en
zag dat Israël rustig per gezin kampeerde. Hij zag dat levend
water door het kamp in de wildernis stroomde. Hij zag de
gevolgen van degenen die Israël zegenen of vervloeken.
Hoewel Bileam een openbaring van de perfecte waarheid
kreeg, heeft het hem niet tot bekering gebracht.

Hoewel YHWH tot Bileam sprak en eigenlijk zijn mond over-
neemt om door hem te spreken, is het duidelijk uit latere
verwijzingen in de Brit Chadasha (NT) dat deze profeet inner-
lijk verdeeld was - "hij hield van het loon der ongerechtig-
heid" (2 Petrus 2:15-17 ); "hij liep gretig in de fout voor winst"
(Judas 11) en na het mislukken van zijn pogingen om Israël
door zijn magische kunsten te vervloeken (Bemidbar 24:11)
"leerde hij later Balak een struikelblok voor de Israëlieten te
leggen, om dingen te eten die aan de afgoden zijn geofferd
en seksuele immoraliteit te plegen" (Bemidbar 25:2; Openb.
2:14). Hij werd uiteindelijk in de oorlog geveld.

Jesaja 8:20 Ga naar de Torah en naar het getuigenis! Als ze
niet volgens dit woord spreken, is het omdat er geen licht in
hen is.

We zullen afsluiten met de woorden van Yeshua zoals Hij
voor iedereen die van Hem was, bad:

Johannes 17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de
wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn,
zoals ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit
de wereld zou nemen, maar dat U ze behoedt voor de
boze. 16 "Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de
wereld ben." 17 Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord
is waarheid. 18 Zoals U mij in de wereld hebt gezonden,
heb Ik ook hen in de wereld gezonden. 19 en ter wille van
hen heilig Ik mijzelf opdat ook zíj geheiligd mogen worden
in waarachtigheid.

Shabbat Shalom!
Ardelle


