
THEMASPECIAL ISRAEL ZONDAG  BIJBELSTUDIE

GEZEGEND DIE U ZEGENEN

1) Numeri 21: 4-9    
2) Numeri 25   
3) Deuteronomium 7:6

Lees uit Numeri de hoofdstukken 22, 23 en 

24. Het is aan te raden deze hoofdstukken in 

één stuk door achter elkaar te lezen om zo 

een goed idee te krijgen van de context.

“Gezegend die u zegenen; en die u vervloe-

ken, vervloekt!” Deze woorden moest de du-

bieuze profeet Bileam uitspreken over Israël 

toen hij gegrepen werd door de Geest van 

God, je kunt het nalezen in Numeri 24. In-

trigerende woorden, want ze worden omlijst 

door de verhalen van de koperen slang1) en de 

afgoderij met de Baäl van Peor2), twee voor-

beelden waarin het volk Israël echt volledig 

over de schreef gaat. Klaarblijkelijk hangen 

Gods aanbod tot zegen en waarschuwing voor 

vloek niet af van het gedrag van zijn volk. 

Zegen dat dwarse volk nou maar, dat volk dat 

Ik heb uitgekozen om, anders dan alle andere 

volken op aarde, mijn kostbaar bezit te zijn3) 

en kijk dan wat er gebeurt. En vervloek hen 

toch niet; waarom zou je een vloek over jezelf 

afroepen? 

Nergens ter wereld worden de realiteit en de 

actualiteit van deze Bijbelse woorden meer 

zichtbaar dan in het Midden-Oosten. Het is 

bijna angstwekkend om te zien dat er in die 

regio een zo goed als een-op-een verband 

bestaat tussen de houding van een land t.o.v. 

Israël en de toestand waarin dat land zich 

bevindt. Welke landen in het Midden-Oos-

ten haten Israël tot in hun schoenzolen? Dat 

zijn Libanon, Syrië, Irak en Jemen. Dat zijn 

ook de landen die de afgelopen decennia het 

meest hebben geleden onder oorlog, chaos en 

geweld. Welk landen hebben relatief de beste 

betrekkingen met Israël? Dat zijn Jordanië en 

Egypte en sinds kort ook de VAE en Bahrein. 

Dat zijn toevallig(?) ook de meest rustige 

en stabiele landen in de regio. Zegenen is 

overigens heel iets anders dan alles wat Israël 

doet maar goed te praten. Daar gaat het hier 

helemaal niet om. Wel gaat het erom dat het 

soms goed is om gewoon maar in het diepe te 

springen en te doen wat God van ons vraagt. 

Ook al betekent dat het zegenen en omarmen 

van een volk waar je misschien niet meteen 

zoveel mee hebt of dat misschien zelfs wel 

een zekere aversie bij je oproept.

Vragen bij Numeri 22, 23 en 24:

1. Op weg naar het Beloofde Land trekt Israël 

door het land Moab. Zoek in een Bijbelse 

encyclopedie op waar Moab lag.

2. Waarom liet Balak Bileam ontbieden?

3. Vergelijk de woorden “want ik weet: wie gij 

(Bileam) zegent, die is gezegend, en wie gij 

vervloekt, die is vervloekt” in Num. 22:6 met 

Num. 22:12. Wat leer je hiervan?

4. Wat zou de reden kunnen zijn dat de Engel 

des Heren zo imponerend aan Bileam ver-

schijnt (Num. 22:22-35)?

5. Hoeveel keer wordt in deze hoofdstukken 

van zegen gesproken? Ga bij iedere tekst na 

voor wie die zegen bedoeld is.

6. De zegen en het goede dat over Israël 

wordt uitgesproken staan in schril contrast 

met het gedrag van Israël zelf (Num. 21: 4-9, 

Num. 25). Wat leer je hiervan?

7. Wat is de boodschap van de hoofdstukken 

22, 23 en 24 voor het heden, voor 2020? Hoe 

zou je die boodschap in de praktijk van alle-

dag gestalte kunnen geven?
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Stichting Near East Ministry roept op om 

te bidden voor Israël en het Midden-

Oosten. Maandelijks versturen we actuele 

gebedspunten met onze nieuwsbrief mee 

om bidders te mobiliseren.  

www.neareastministry.nl/nieuwsbrief

Ook kun je je aansluiten bij één van onze 

Regiogebedsgroepen:  

www.neareastministry.nl/regiogroepen 

Ons gebed draagt bij aan Gods werk! 

Waarom is een Israëlzondag 
belangrijk voor de Neder-
landse gelovigen?

We legden deze vraag voor aan 
Corrie die dit jaar al 30 jaar in Israël 
woont. Zij is verpleegkundige en 
werkt als vrijwilliger in de thuiszorg 
onder Joodse Russische immi-
granten. De tekst uit Jesaja 40:1 is 
daarbij haar drijfveer: “Troost, troost 
Mijn volk, zal uw God zeggen: spreek 
naar het hart van Jeruzalem en roept 
haar toe dat haar strijd vervuld is.” 
Wat zegt Corrie over het belang van 
Israëlzondag?

In een gebed van David zegt hij 
in Psalm 17:8 “Bewaar mij als Uw 
oogappel.” De profeet Zacharia schrijft 
in Zacharia 2:8: “Want zo zegt de 
HEERE van de legermachten: Nadat Hij 
heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij 
gezonden tot die heidenvolken die u 
beroven want wie u aanraakt, raakt Zijn 
oogappel aan.”

In de dertig jaar dat ik in Israël mag 
wonen en mijn werk mag doen ben ik 
iets meer gaan begrijpen van de trouw 
en liefde van God voor Zijn volk. God 
de Eeuwige van Israël heeft Israël al 
van voor de grondlegging van deze 
wereld uitgekozen om een licht te zijn 
voor de wereld, Hij heeft Israël, het 
Joodse volk, in Zijn Scheppingsplan 
uitgekozen om de hele wereld, de 
hele mensheid te redden door Jezus 
Messias. Jezus was een Jood. 
Voor alle dagen van het jaar mogen 
wij als gelovigen God danken voor 
Israël, Zijn volk die deze roeping heeft 
ontvangen om een licht te zijn voor 
de wereld. Dit mag ons inzicht geven 
dat door het Joodse volk heen God 
Zijn plan met deze 
wereld ten 
uitvoer 
brengt.

Dan leren wij danken voor de zegen 
dat wij door het Joodse volk Gods 
woord, de Thora, de Psalmen en de 
Profeten mochten ontvangen. Het 
hoogtepunt van deze genade is de 
verlossing door Messias Jezus. Door 
hen zijn wij gezegend door God. 

Voor het geval wij mochten verslap-
pen of vergeten dat Israël dagelijks 
een plaats in ons gebedsleven mag 
innemen, dan is er de ‘reminder’ om 
één keer per jaar kerkelijk Israëlzondag 
te vieren. Hiermee komen we uit bij de 
roeping van kerk en gemeente om ge-
stalte te geven aan haar onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël. 

“En de Schrift die voorzag dat God uit 
het geloof de heidenen zou rechtvaar-
digen, verkondigde eertijds aan Abra-
ham het Evangelie: In u zullen al de 
volken van de aarde gezegend worden” 
(Galaten 3:8).

Alle reden om op Israëlzondag God-
lovers te zijn en met dank aan Hem, 
ook dank aan Israël. 

Bidden voor Israël: 
wat heb jij op je hart? 

Als je iemands hart leert kennen, ont-
dek je waar hij van houdt, wat en wie 
belangrijk voor hem zijn. Als je van God 
houdt, ernaar verlangt om Hem te ken-
nen, kom je al snel Zijn oogappel tegen. 
In Zacharia 2 vers 8 wordt tegen Israël 
gezegd dat zij Gods oogappel zijn. Het 
plan van God voor de wereld loopt via 
Israël. Daarom mag het logisch zijn 
dat wij als christenen betrokken zijn bij 
Israël. Gebed is hiervoor een cruciale 
manier en beschikbaar voor iedereen! 
Onze gebeden dragen bij aan de vervul-
ling van Gods beloften voor Israël: het 
volk, het land en Jeruzalem. 

Hoe dan?
Als je zoekt naar wat dit betekent voor 
jouw geloofsleven en hoe je Israël een 
plek kunt geven daarin, kun je beginnen 
dáárvoor te bidden. Vraag aan God om 
je te laten zien hoe Hij wil dat je Israël 
omarmt. Je kunt Hem vragen je inzicht 
te geven en de vragen of weerstand die 
je hebt, aan Hem voorleggen. Sta open 
voor Zijn werk in jou: Hij Zelf kan Zijn 
liefde voor Israël in jouw hart uitstor-
ten! Gods Geest zal het je laten zien, 
zoals ook alleen Hij -ons kan overtui-
gen van zonde, oordeel en redding. 

Bidden voor Israël kan ook beginnen 
vanuit een verlangen om God te ge-
hoorzamen; je hoeft niet alles op een 
rijtje te hebben om God te vragen dit 
volk en land te zegenen!
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