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Deze boodschap gaat over Gods onfeilbare woord en zegeningen voor zijn mensen en over het besef dat u als een kind van  
God gezegend bent maar het niet eens weet of er niet naar handelt of het zelfs niet belijdt. De Heere werpt de schaduw van  
dingen vooruit voordat ze aan bod komen. Als u Jezus Christus als uw Heere en Verlosser aanvaard hebt bent u gezegend.  
Stel u het woord van God een voor, zoals door de profeet Bileam gerapporteerd werd, Num. 22:12,  "En God zeide tot  
Bileam: Gij zult met hen niet trekken; gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend."

ISRAEL HET SCHADUW VOLK VAN GOD
De vader van de Israëlieten was en is Abraham van God. In Genesis 12:1-3, "De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij  
uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2.) En Ik zal u tot een groot volk  
maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3.) En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u  
vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.  "Dit was het woord van God aan Abraham en het werd 
doorgegeven aan Isaak, Jakob en in Jezus Christus werden ALLE VOLKEN VAN DE AARDE gezegend met inbegrip van de 
Joden en niet-Joden. Dit vervulde de belofte die God aan Abraham gaf als een schaduw, maar werd bij het kruis van Christus  
vervuld en de volledige manifestatie zal bij de opname van de gelovigen zijn, AMEN. Dan zal het niet meer een schaduw  
zijn, maar het echte werk. Het Israël van God gemaakt van alle nationaliteiten, Joden en niet-Joden is het echte Israël door  
het geloof van Abraham door het kruis van Jezus Christus. Ze zijn gezegend en u kunt ze niet vervloeken. Onze volledige tijd  
is nog niet gekomen, dus let op hoe u met de Israëlieten van vandaag omgaat, want ze zijn nog steeds het volk van God; er is  
een blindheid over hen gekomen, dat wij heidenen het kruis van Jezus Christus zouden kunnen zien en aannemen. Als u hen  
zegent bent u gezegend, als u ze vervloekt bent u zelf vervloekt.

ALS GOD ZEGENT
Als God spreekt, dan staat het vast. Hij vertelde Abraham dat hij met zijn zaad gezegend was. Nadat Abraham verdwenen  
was bleef God hen er aan herinneren dat de zegen die Hij over Abraham en zijn zaad door het geloof uitgesproken had vast  
staat. Toen Israël het beloofde land in ging, hadden ze veel problemen, zij hadden gezondigd, en hun vertrouwen was een  
heleboel  keer  geschud; rondom oorlogen,  meer  dan veertig  jaar hadden ze geen vaste woonplaats.  Ze trokken naar het  
beloofde land, maar velen hadden het niet ontvangen of waren er niet ingaan. Ze gingen naar Kanaän en de omliggende  
landerijen. Het zal gedurende het millennium vervuld worden. Maar het is nog steeds een voorafschaduwing van het land  
welke wij en elke ware aanbidder van de Heere verwacht heeft: een stad waarvan de bouwer en maker God is. Balak wilde 
dat Bileam de kinderen Israëls zou vervloeken, die onderweg waren naar het beloofde land. God herinnerde Bileam over zijn 
belofte aan Abraham en zijn zaad door het geloof.

GOD HOUDT ZIJN WOORD IN STAND
De kinderen van Israël werden meerdere malen door hun eigen daden gekweld. Soms kwamen ze naties tegen die hen haten,  
bang voor ze waren, verslapten door het horen van de machtige daden van God onder de Israëlieten. Sommige van de 
koningen en naties vormden verbonden zoals vandaag de dag om het volk van God in elk tijdperk te vernietigen. De kinderen  
van Israël waren moeilijke mensen om te regeren of te leiden, ondanks de tekenen en wonderen die ze in Egypte hadden 
gezien. Stel u al die plagen in Egypte eens voor, en die laatste van de eerstgeborene van alle mensen en dat dieren stierven. 

Denk erover na, en u zal zeker moeten concluderen dat God hen door een sterke hand uit Egypte heeft geleid; zo krachtig zal  
het bij de opname van de gemeente zijn. God heeft meer wonderen buiten Egypte gedaan, zo verdeelde hij de Rode Zee,  
zodat de kinderen van Israël over het droge zouden kunnen passeren en deed hetzelfde voor hen bij het oversteken van de  
rivier  de Jordaan.  Hij  voedde hen veertig  jaar  lang met engelen voedsel,  er  waren geen zwakken onder  hen,  schoenen  
versleten niet; Hij gaf hen water uit de rots die hen volgde en die rots was Christus. Hij genas degenen die vanwege begane  
zonde door de vurige slang gebeten waren; door hen naar het beeld van de slang te laten opzien die Mozes maakte en op een  
paal zette in opdracht van de Heere. De Heer stond met zijn volk en Zijn woord. 

ZONDE ONDER DE MENSEN
De kinderen van Israël zondigden op zoveel manieren, zoals het vandaag de dag gebeurt. Ondanks de tekenen, mirakelen en  
wonderen die de Heere toonde, wendden ze zich zo vaak tot afgoden en andere goden, waar geen van beide kon horen,  
spreken, zien of verlossen. Zij vergaten God en zijn getrouwheid snel. Ondanks de zonde, de val en tekortkomingen van de  
Israëlieten bleef God achter zijn woord staan, maar bleef voor de zonde straffen. God werkt vandaag de dag nog steeds  
hetzelfde, "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige  
van alle ongerechtigheid." God vergeeft nog steeds beleden en verlaten zonden. 

GOD VERANDERT NIET
Hetzelfde woord van God over zijn volk, de kinderen Israels tot Bileam is dus vandaag des te meer door het kruis van  
Christus, aan de gelovigen. Herinner al het kwaad, dat de kinderen Israels tegen God deden, zoals velen van ons vandaag de  
dag doen, en dat zelfs na Christus te aanvaarden; de Heere loochent Zijn woord niet, maar straft ook voor de zonde. Hij is  



een God van liefde, maar ook een God van oordeel. In Numeri 23:19-23, heeft God een andere getuigenis over Israël, "God 
is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of  
spreken, en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt  
niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israel. De HEERE, zijn God, is met hem, en het  
geklank des Konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is  
geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God  
gewrocht heeft."

HOE ZIT HET MET U?
We herinneren ons vaak hoe Bileam aan Balak leerde op welke wijze Israël in afgoderij te leiden en ze van God weg te  
draaien. Maar alzo kwam God tot Bileam en sprak tot hem en gaf hem berichten door. Bileam maakte de Heere boos door  
zijn omgang met Balak, Bileam wist hoe het offeren aan de Heere in zijn werk ging, en hoorde van de Heere terug, maar was  
vermengd met de mensen die niet het volk van God waren. Bileam was een van de gelukkige mensen die de kans had om 
zowel met God te te praten en terug te horen, maar had deze getuigenis in Judas vers 11 waar staat; Wee hun, want zij zijn de  
weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort."

Laten we nu eens kijken naar het woord van de Heere tot Bileam; over Zijn volk en dat geldt ook voor de ware gelovigen in  
Jezus Christus. Jezus Christus kwam in de wereld, leerde, maakte beloften, genas, verloste, redde, stierf, stond op, voer op tot 
de hemel en heeft de mensen gaven gegeven. Hij zei dat degenen die in Hem geloven (het bekeren van uw zonden en  
veranderd  worden),  behouden  zullen  worden  en  wie  niet  gelooft,  reeds  veroordeeld  is.  God had  een  ander  getuigenis  
aangaande de kinderen van Israël, ondanks hun zonden en tekortkomingen; Hij heeft ze niet verloochent. Ook is het zo dat  
degenen die Christus aanvaard hebben in Gods ogen in dezelfde schoenen als de kinderen van Israël staan. 

GOD SPRAK, GETUIGDE EN HET WAS DEFINITIEF
Ze zijn gezegend en degenen die God gezegend heeft kunnen door geen mens of macht vervloekt worden; ondanks de  
zonden en fouten van Israël en degenen die Jezus Christus als Heere en Verlosser aanvaarden, zei hij dat "Hij niet schouwt  
aan de ongerechtigheid aan Jakob of de ware gelovigen van vandaag de dag." Als u Jezus Christus als uw Heere aanvaard,  
ziet Hij u vervolgens bedekt door het bloed van Christus en ziet Hij uw zonde niet. Dat is waarom het zo belangrijk is om  
altijd van de zonde weg te blijven en uw zonden te belijden zo snel als ze gedaan zijn. De Heere zei; ook ziet Hij niet aan de  
boosheid in Israël of de WARE gelovigen. De Heer ziet alleen het bloed over u heen en geen verdorvenheid; zo lang als u  
niet in de zonde verblijft, zal deze genade overvloedig zijn; Paulus zei, dat zij verre. 

GEEN TOVERIJ TEGEN JAKOB
De Heere zei dat er geen bezwering tegen Jakob is; wat betekent dat als uw leven met het bloed van Jezus Christus bedekt is,  
zal het zijn zoals God van Jakob had gezegd: dat er geen enkele vorm van wapen of betovering met succes tegen u gebruikt  
kan worden, wat er ook gebeurt; behalve als u uzelf door de zonde buiten de bedekking van het Bloed van Christus plaatst.  
Ook zei hij er geen waarzeggerij tegen Israël is. Er zijn vandaag de dag allerlei soorten waarzeggerij in de lucht; het meest  
ongelukkige geval is dat waarzeggerij in de zogenaamde kerken van vandaag de dag gebruikelijk is. 

NOCH WAARZEGGERIJ TEGEN ISRAËL
Waarzeggerij heeft een religieuze onder toon en coating er omheen, zodat veel nietsvermoedende gelovigen erdoor  worden  
beetgenomen. Veel christenen en kerkgangers en religieuze mensen, houden er veel van dat hun toekomst aan hun verteld  
wordt, visioenen, dromen en op geestelijke wijze hun problemen op te lossen. Sommige kerken waar dit soort resultaten 
voorkomen hebben een groot aantal lidmaatschappen, grote diensten en vaak controle. De controle kan in beide richtingen  
gaan. Die van de rijkdom, gebruiken het om de controle over deze veronderstelde mannen of vrouwen van God uit te  
oefenen. Sommige van de zieners, profeten of waarzeggers gebruiken hun geestelijke openbaring ook om controle uit te  
oefenen. Sommige van de situaties hebben betrekking op geld, alcohol, seks en bedrog.

Laat het mij duidelijk maken, daar waar de duivel is, daar is God, en waar bedrog is, is de waarheid. Er zijn ware mannen en  
vrouwen van God, de ware gelovigen in Jezus Christus die onder het bloed bedekt zijn. Er zijn hoogbegaafde kinderen van 
God, die van de Heere te horen krijgen. Maar de meest belangrijkste factor is dat wat een persoon tegen u zegt of doet met  
het Woord van God moet overeenkomen. Het Woord van God is de sleutel. U moet het Woord van God kennen; en de enige  
manier om het Woord van God te kennen is om het dagelijks biddend te bestuderen. Als u een profetie, visioen, droom of etc.  
krijgt, controleer het dan met het woord en zie of het er mee overeenkomt en het u vrede geeft. Herinner, dat als u Jezus  
Christus werkelijk hebt u gezegend bent,  en er is geen toverij  of waarzeggerij  die tegen u kan standhouden. Alle ware  
gelovigen moeten niet vergeten dat ze in Christus Jezus zijn gezegend. 


