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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

BILEAM 
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“Kom op, ezel, loop eens door!” Met een warm ge-
zicht trekt Liza aan het touw dat aan de halster van 
de ezel vastzit. Ze zijn deze vakantie op ezelsafari, 
maar Grijsje heeft er niet altijd zin in. En dan valt 
het niet mee om hem in beweging te krijgen. Vader 
staat naast Liza en heeft het ook al geprobeerd. “Ze 
zeggen wel eens: zo koppig als een ezel. Maar ik 
snap nu waarom…!” zucht Liza. 
“Ik moet denken aan een ezel in de Bijbel,” zegt hij. 
“Die bleef ook eigenwijs stilstaan, maar redde daar-
mee wel het leven van haar baas. Als we vanavond 
op ons kampeerplekje zijn, zal ik het verhaal van 
Bileam en de ezel voorlezen.”
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Weet jij 

het nog?

Vul de woorden uit het vak op de goede plaats in:

De koning van de  heet Balak. 
Bileam komt uit   
Bileam wordt geroepen om het volk Israël te  
Balak beloofde een grote  
Bileam rijdt op een  
Op de weg staat een  om Bileam tegen te houden. 
Op de berg worden  altaren gebouwd. 
Bileam probeert  keer het volk te vervloeken. 
Van de Heere moet Bileam het volk Israël  
Bileam profeteert zelfs over de komende  

beloning
engel
Moabieten
drie
zegenen
Messias
vervloeken
zeven
Mesopotamië 
ezelin
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Bespreekvragen
1  a.  Over welk dier gaat het in dit verhaal?
 b. Kun je vertellen wat voor bijzonders er gebeurde met dit dier?
 c.  Weet je nog meer Bijbelverhalen waar een dier in voorkomt?

2 a.   Koning Balak wilde dat Bileam het volk van Israël zou vloeken. 
  Wat wordt hiermee bedoeld?
 b.  Mag je lelijke dingen zeggen over iemand anders? Waar staat dat in de wet van 

de tien geboden?

3.  Bileam moest het volk Israël van de Heere zegenen. Wat is een zegen?

. . . .
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Begin bij de pijl. Volg de weg door het doolhof. Schrijf de letters die je onderweg 

tegenkomt op. Welke zin lees je dan?
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Welk plaatje vind jij bij zegen horen? Trek een lijntje van dat woordjes naar 
het woord ‘zegen’. Bespreek met elkaar waarom jij dat een zegen vindt.



KLEURPLAAT: 
BILEAM EN DE 
SPREKENDE EZEL Numeri 22:25


