
Gods gezegend volk 
 
‘U mag dat volk niet vloeken want het is gezegend’; ‘dat volk woont afgezonderd, onder de 
heidenvolken rekent het zich niet’ Numeri 22 : 1 – 12, 23 : 7 – 10 
 
Preekmeditatie voor de Israëlzondag, ds. J. de Vreugd 
 
1. Al meer dan een halve eeuw is de eerste zondag in oktober de zondag voor kerk en Israël. Na 
de oorlog ging de kerk meer dan ooit beseffen hoezeer ze met Israël verbonden is en hoezeer 
Israël zijn plaats heeft in het handelen van God. De Israëlzondag is er om dat besef levend te 
houden en te versterken, opdat we ons rekenschap geven van de onverbrekelijke 
verbondenheid met Israël; en van Gods weg met Israël, van Zijn niet aflatende trouw aan het 
volk dat Hij verkozen heeft, van de unieke relatie die wij als christenen derhalve hebben met de 
oudste broeder in Gods verbond - Israël; volk, land en staat.  
 
2. De Schriftlezing vertelt een stuk van de geschiedenis van Bileam, die merkwaardige heidense 
profeet. Hij is ingehuurd om Israël te vloeken – maar hij kan niet anders dan zegenen.  
Er is een Moabitische koning, Balak, die doodsbang is voor Israël en nog het meest voor de God 
van Israël. Hij heeft de verhalen gehoord van wat de God van dat volk allemaal in Egypte gedaan 
had. Zijn heidens brein ontwerpt een prachtig idee: hij zal een bekende occulte profeet 
inroepen om Israël te vloeken – om met zijn magische bezweringen Israël los te maken van zijn 
God, zodat het zwak en machteloos zal zijn. Want dat is de bedoeling. Bileam moet met zijn 
magische macht de God van dat volk Israël dwingen Zijn hulp niet meer aan Zijn volk te geven.  
 
3. ‘Gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend!’ Woord van God zelf! Staat dat niet als 
een boog boven de hele geschiedenis van Israël? God sprak die bekende woorden tot Abram 
toen Hij hem riep: Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken, en 
wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle 
geslachten van het aardrijk gezegend worden. 
Daarom kan ook Bileam niet anders dan zegenen, wat zijn opdrachtgevers ook zeggen en doen. 
Het is bijna vermakelijk als het niet zo ernstig was om te zien hoe alle pogingen om te vloeken 
mislopen! Israël, Gods gezegend volk. 
 
4. Wat zou de geschiedenis van christelijk Europa er totaal anders uit gezien hebben, als de 
eeuwen door kerkleiders, theologen en gewone christenen zich door de heidense profeet 
Bileam hadden laten gezeggen! Helaas – vervloeken en verwensen, dat is het wat Israël de 
eeuwen door maar al te vaak van de kant van christenen heeft moeten ondervinden.  
Je schrikt er elke keer weer van als je de bloedrode lijn van anti-joodse uitspraken en gevoelens 
ziet. Een enkel voorbeeld: “Laat ons niets gemeen hebben met de verachtelijke Joodse bende” 
(concilie van Nicea). De kerkvader Chrysostomus: “De Joden zijn nog erger dan de demonen: zij 
zijn roofzuchtig, gierig, bedrieglijk, ze zijn een gemeenschappelijk verderf en ziekte voor de 
gehele wereld.” En zo gaat het de eeuwen door. De moordpartijen van de kruisvaarders, de 
brandstapels van de inquisitie, de antisemitische uitbarstingen van Luther, de pogroms in Oost-
Europa, uiteindelijk de hel van Auschwitz. De nacht van de holocaust – en daarachter die hele 
geschiedenis van vervloeken en verwensen. Het blijft een onverteerbaar raadsel hoe het 
mogelijk was dat in het christelijke Europa de demonische macht van de duisternis zo om zich 
heen kon grijpen dat ze een hele wereld in vlammen zette en met name tot doel had het Joodse 
volk uit te roeien. Wij moeten ons die geschiedenis realiseren en ons verootmoedigen, want wij 
maken deel uit van die christelijke geschiedenis. Zou de leegloop van de kerken, het verval van 
het christendom in Europa niet te maken hebben met die geschiedenis? Oordeelt God het 



‘christelijk’ Europa? Iemand heeft gezegd: lege huizen van de Joden; lege kerken in Europa. In 
ieder geval is verootmoediging en schuldbelijdenis over het lot van Israël in ons midden nog 
steeds aan de orde.  
 
5. Maar zelfs door die ontzaglijke diepte heen bleek het waar te zijn: God heeft Zijn volk niet 
vervloekt; de HERE heeft het niet verwenst. Want toen het naar de mens gesproken onmogelijk 
was bleek Israël nog steeds springlevend te zijn; het ontwikkelde ongekende nieuwe vitaliteit, 
het bouwde een staat en een samenleving te midden van vijandschap en bedreiging, het 
ontving honderdduizenden nieuwe immigranten van over heel de wereld, het overleefde 
verschillende oorlogen – want: wie zal vervloeken, wat God niet vervloekt; wie zal verwensen 
wat de HERE niet verwenst! Ja, ook vandaag zijn er die vloeken en verwensingen. Israël is in een 
moeizaam vredesproces verwikkeld – maar de vervloekingen en verwensingen, die de 
vredespartners uitspreken laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Haatpreken in de 
moskeeën, anti-Israël onderwijs aan Palestijnse kinderen, antisemitische propaganda in de 
media enz. enz. 
 
6. Zou het te maken hebben met wat we lezen in het vervolg: “Zie, een volk, dat alleen woont 
en onder de natiën zich niet rekent”? Een opvallende uitdrukking, die Bileam bezigt. Een uniek 
volk. Een volk met een bijzondere positie. De aparte plaats van Israël onder de volkeren van 
deze wereld is daarmee aangegeven. Juist deze aparte plaats zou wel eens de oorzaak kunnen 
zijn van de reacties van vervloeken en verwensen van de omgeving! De volkeren, de machten, 
en op de achtergrond de macht van de duisternis kunnen het niet verkroppen dat God dit volk 
een unieke positie gegeven heeft. Antisemitisme als reactie van de heidense volkerenwereld op 
Gods verkiezing van Israël. Ten diepste dus haat tegen de God van Israël en Zijn keuze. 
 
7. God heeft Israël uitgekozen. Waarom? Uitverkiezing dient altijd een bepaald doel. Met u 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden! Daar gaat het dus om: het 
afgezonderde en heilige volk een zegen voor alle geslachten. Israël ontvangt de kennis van de 
ene levende God van hemel en aarde – en is daarvan teken en getuige temidden van de 
volkeren van deze wereld. Volk van de Tora, volk van de priesters en de profeten, volk van de 
Messias, volk van de apostelen – volk van de enige God! Bedoeld dus om het licht van God en 
van Zijn dienst en Zijn heilige geboden en beloften in deze wereld te laten schijnen. Dat is de 
roeping van Israël.  
 
8. Van deze  roeping geloven wij, dat die zich verdicht en concentreert in Hem, die wij kennen 
als de Gezondene van de Vader, Jezus onze Here, die deze roeping vervult – en die juist ook 
daarom zo nauw met Zijn volk verbonden is. En zo kan het niet anders: wie met Jezus 
verbonden wordt, wordt met Zijn volk verbonden. Als er in deze wereld mensen solidair zijn met 
Israël – dan zullen het toch vooral de christenen moeten zijn! Want God heeft ook ons heil 
verbonden aan het volk, dat alleen woont, en de Messias die uit dat volk geboren is. Wie als 
kerk of als christen de onopgeefbare band met Israël opgeeft valt terug in het heidendom. 
  
9. Wat is het een rijke en diepe en gezegende waarheid: wie zal vervloeken wat God niet 
vervloekt; wie zal verwensen wat God niet verwenst? Balak en de vorst van de duisternis redden 
het niet. Hitler heeft het niet gered. God komt tot Zijn doel. Als zelfs de heidense, occulte 
profeet Bileam tegen wil en dank Israël zegenen moet – dan mogen we vast geloven, dat de 
Here Zijn doel bereikt.  


