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Liefde voor geld kan ons geestelijk blind maken
In Numeri 22-24 kunnen wij het verhaal over Bileam lezen. Er staat een belangrijke passage in
met betrekking tot een aantal zaken. Wanneer koning Balak de profeet uitnodigt om te
vervloeken, zocht Bileam bij de HERE advies. God had Bileam heel duidelijk gemaakt om niet
naar Balak te gaan. Koning Balak zei echter tegen Bileam dat hij ervoor zou zorgen dat hij veel
eer en geld zou krijgen wanneer hij bij hem zou komen. Toen antwoordde Bileam dat hij God
opnieuw zou vragen. Waarom wilde Bileam God een tweede keer vragen terwijl God, Die
alwetend is, de eerste keer al tegen Bileam had gezegd dat hij niet moest gaan? Omdat hij er op
gebrand was om geld en eer te ontvangen. De Bijbel zegt dat Bileam “het loon van de
ongerechtigheid liefhad” (2 Petrus 2:15).
Het is mogelijk dat u zichzelf in een situatie bevindt waarbij u God zoekt om advies en in uw
geweten (geest) duidelijk herkent dat God niet wil dat u ergens naar toegaat. Dan ontdekt u dat
het geboden salaris erg attractief is en u in de verleiding komt om “God opnieuw te vragen” naar
Zijn advies! Wanneer u in de toekomst ooit met een dergelijke verleiding te maken krijgt, denk
dan maar aan Bileam. God verandert niet van gedachten omdat het salaris hoger is of wanneer u
meer eer kunt ontvangen. Maar wanneer God ziet dat een mens zijn zelf bepaalde weg wil
volgen, dan zal Hij hem of haar niet tegenhouden. Hij zal hem laten doen wat hij zelf wil. Dat is
de reden waarom God aan Bileam toestemming gaf toen hij God de tweede keer vroeg. God
respecteerde Bileam’s vrije wil en wilde hem niet overrulen en tot een robot maken. God zag dat
Bileam echt wilde gaan, dus zei God tegen hem: “Ga”. Dit is vergelijkbaar met de vader en de
verloren zoon, waarbij de vader toestond dat de zoon afreisde naar een ver land. God heeft ons
de keuzevrijheid gegeven en Hij zal onze vrije wil nooit overrulen. God stuurde echter wel een
engel om Bileam tegen te houden. Bileam kon de engel niet zien, maar zijn ezel zag de engel
wel. Welke les kunnen wij hier uit leren? Dat is deze: Wanneer een mens blind is gemaakt door
de liefde voor geld, dan ziet een ezel geestelijk zelfs beter dan de mens. Omdat de ezel geld niet
lief had kon hij de engel duidelijk herkennen! Bileam kon dit niet zien omdat hij verblind was
door zijn liefde voor geld. Bileam had ervaren dat de Geest van God op hem rustte, en hij
profeteerde over de komst van Christus (Numeri 24: 1-17). Maar later raakte hij alles kwijt door
zijn liefde voor geld.
De ezel begon tegen zijn heer te spreken. Dit is de eerste keer dat de Bijbel spreekt over
“spreken in tongen” – een ezel die vloeiend een vreemde taal spreekt – een taal die hij nooit
geleerd heeft! Het was bovennatuurlijk. Het kwam ongetwijfeld van God. Maar laten wij u van
deze eerste keer dat er in vreemde tongen gesproken wordt, leren dat het spreken in tongen
niemand geestelijk maakt, want de ezel bleef een domme ezel, zelfs nadat hij in tongen
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gesproken had en zelfs nadat hij de bovennatuurlijke kracht van God door zijn tong ervaren had.
Houdt dat altijd in uw gedachten.
Toen deed Bileam aan het volk van Moab een tactisch knap voorstel. Hij zei tegen hen dat de
beste manier om Israël te vernietigen was, om er voor te zorgen dat God Zichzelf tegen Israël
zou keren. En dat de beste manier om ervoor te zorgen dat Hij zich tegen Zijn volk te keren was,
om hen immoreel te laten worden. Dus vroeg hij om hun knappe dochters naar het kamp van de
Israëlieten te sturen om de Israëlieten te verleiden. Hierdoor verviel Israël niet alleen in
immoraliteit, maar ook in het aanbidden van de afgoden die de Moabitische meisjes met zich
meebrachten in het Israëlische kamp (zie Numeri 25:1 met Openbaring 2:14). En uiteraard
strafte God de Israëlieten heel erg en stierven er 24.000 mensen door de pest (Numeri 25:9). Op
deze wijze heeft satan ook vandaag de dag veel gelovigen besmet. Laten wij een les leren van
satans werkwijze door het verhaal van Bileam en gewaarschuwd zijn.
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