
Numeri 21:4-9 

Agtergrond 

Die naam Numeri verwys na die sensusgetalle in die eerste deel van die boek. Moses en Aaron kry 

die opdrag van God om die volk wat uit Egipte getrek het te tel. Daarna volg verskillende reëlings vir 

die volk se eiesoortige lewenswyse. Vanaf hoofstuk 10 gaan die oor die volk se trek vanaf Sinaï tot by 

Paran en hulle verblyf by Paran en hulle trek vanaf Paran tot by die Jordaanrivier. Die paar verse wat 

ons gaan lees is in die deel waar hulle trek van Paran na die Jordaanrivier. 

Inleiding 

Toe Robinson Crusoe ’n skipbreukeling op sy eensame eiland 

geword het, het hy ’n lys met twee kolomme opgestel. Die een het 

hy al die goeie dinge genoem en die ander die slegte.  

 Hy is op ’n eensame eiland gestrand, maar hy lewe nog, hy 

het nie soos sy medepassasiers verdrink nie 

 Hy was ver verwyder van die samelewing, maar hy het nie 

honger gely nie 

 Hy het geen klere gehad nie, maar die klimaat was warm 

en hy het nie klere nodig nie 

 Hy was sonder enige selfverdeigingsmiddele, maar daar 

was nie wilde diere soos wat hy aan die kus van Afrika 

gesien het nie 

 Hy het nie iemand gehad om mee te praat nie, maar die 

skip het so naby die strand gestrand dat hy daaruit al die 

dinge kon kry vir sy basiese behoeftes 

Sy gevolgtrekking na die opstel van die twee lysies was dat daar geen toestand in die hele wêreld 

was wat so ellendig was dat ’n mens nie rede kon vind om God te dank nie. 

 

Dit wil gedoen wees om in sulke haglike omstandighede 

nog positief te wees en God te kan dank. Daar is mense 

wat dit reg kry om in moeilike omstandighede positief te 

kan bly. Ander weer het net die geringste teëspoed nodig 

om hulle aan die kla te kry. Benjamin Franklin skryf oor 

hierdie twee reaksies as hy sê: “Sommige mense kla 

omdat God dorings tussen die rose geplaas het; terwyl 

hulle God eerder moet dank omdat hy rose tussen die 

dorings geplaas het.” 

 

1. Die dorings tussen die rose 

 

In Numeri leer ons Israel ken as ’n klaende volk. Hulle is met niiks tevrede nie. Hulle kla oor hulle nie 

kos het nie en as hulle manna en kwartels kry, kla hulle daaroor. Hulle sê hulle is siek en sat 

daarvoor. Hulle kla oor hulle in die woestyn rondtrek. Hulle is bang hulle sterf in die woestyn.  

 



 

En hierdie klagtes kry ons nie net in hoofstuk 21 nie. Ook in Numeri 11, 14, 16 en 20 kla hulle 

daaroor. Hulle kla ook nie maar net omdat kla kla is nie. Hulle vaar letterlik uit teen God. Hulle is 

ongeduldig. Hulle is ontevrede. Hulle is ondankbaar. In die Hebreeeus staan daar hulle siele is kort.  

 

In die geklaery onderskat hulle vir God en oorskat hulleself. Hulle matig hulleself die reg aan om oor 

God te kla.  Wie is hulle om oor God te kla. Die skepsel teenoor die Skepper. Amper soos die stuk klei 

wat kla oor wat die pottebaker van hom maak. 

As hulle kla oor die manna, gaan dit oor meer as net kos. Die manna was eintlik God se 

teenwoordigheid by hulle. Dit was die teken van God se sorg vir hulle. Dit was die bewys van God se 

omgee vir hulle. Hulle kla dus oor meer as net kos – hulle kla oor God se sorg en teenwoordigheid. 

Skielik is God nie meer goed genoeg vir hulle nie.  

Dit was ook, God se hart word sag en Hy sorg nie, maar nie ’n eenmalige gekla nie. Dit was die 

patroon. Ons kry dit keer op keer in die volk se verhaal. God sorg. Maar die volk vergeet so gou van 

God se sorg en begin kla. Dan straf God hulle. En skielik hardloop die volk in berou weer terug na 

God. Dan word God se hart weer sag en sorg hy weer. Keer op keer is dit dieselfde storie in die 

woestyn. 

Dit is ook maar presies wat gebeur in Numeri 21. Die volk kla. God stuur slange. 

Hulle gaan dood van die slangbyte. In hulle nood hardloop hulle terug na God. 

Hulle erken en besef hulle sonde en het berou.   God se hart word sag en Hy sorg 

weer vir hulle. Moses moes ’n koper slang maak en as hulle opkyk na die slang. 

Sou hulle nie sterf nie. 

Wat die gekla so erg maak is dat die volk so gou vergeet het. Hulle het vergeet 

hoe swaar hulle in Egipte gekry het. Hulle het vergeet hoe God deur die tien plae 

vir hulle daaruit gelei het. Hulle het vergeet hoe die Egiptenare hulle agterna 

gesit het en hulle droogvoets deur die see getrek het terwyl die Egiptenare 

verdrink het. Hulle het vergeet van die uitkoms deur kwartels en manna toe 

hulle honger was en die water uit die rots toe hulle dors was. Hulle het vegeet van die wet wat Hy vir 

hulle gegee het. Hulle het vergeet van al die kere wat Hy hulle vergewe het na hulle hardkoppigheid 

en opstand teen Hom.    

Israel fokus op die dorings en kyk die rose mis. 

Die ironie is dat hierdie verhaal eintlik vir ons ’n kykie gee in menswees. Dit leer ons iets van 

menswees. Ons kan maklik Israel veroordeel en hulle foute raaksien. Maar die verhaal leer ons iets 

van ons eie menswees. Dit gee vir ons ’n prentjie van hoe ons is en hoe ons optree. Dit herinner ons 

hoe maklik ons vergeet; hoe maklik ons kla en kerm. Ons sien ook so maklik die dorings raak en nie 

die rose nie. 

Ons vergeet net so maklik God se liefde en sorg – veral in die tye wat dit met ons goed gaan. En as 

dit minder goed gaan – dan kerm en kla ons. So asof God nooit gesorg het nie. So asof God nie liefde 

is nie en nie sy sorg beloof nie. En in ons gekla is onsself so verwaand dat ons vir God wil aanvat. So 

asof ons beter weet of beter kan doen. 



En soos Israel, kom ons gou ons fout agter. Dan hardloop ons stert tussen die bene terug om weer 

met berou voor God te staan. 

2. Die rose tussen die dorings 

In die verhaal – soos trouens dwarsdeur die Ou Testament – leer ons God ken as die genadige God. 

Die God wat liefde is en lief het. Die God wat vergewe. Ja, ten spyte van die mens se hardkoppigheid 

is God die Een wat vergewe. Selfs al doen die mens keer na keer dieselfde ding. Selfs al word foute 

herhaal. 

Al het Israel vir God teleurgestel, het Hy hulle elke keer vergewe. Al het Israel direk teen Hom in 

opstand gekom, het Hy vergewe. Al het Israel so gou vergeet van God se sorg en trou, het God 

genadig gebly. Al was Israel ontrou, het God getrou gebly. 

Ja, dit is die God wat ons aanbid. Dit is die God wat steeds vir ons sorg. Al vergeet ons so maklik van 

sy liefde. Al kom ons in opstand. Al raak ons ontevrede. Al raak ons ongelukkig. Al dink ons ons weet 

beter. 

Dit is die God wat sy Seun na die wêreld gestuur het om vir ons sondes te sterf. Dit is die Verlosser 

wat self aan die kruis gesterf het en sy eie lewe vir ons opgeoffer het. Dit is die Gees wat uitgestort is 

en in elkeen van ons woon. – wat ons kinders van God maak en as kinders van God laat leef. 

Dit is die God wat ons sonde vergewe. Ja, selfs al maak ons keer na keer dieselfde foute. Al kom ons 

elke dag terug gehardloop met ons berou oor sonde – dikwels dieselfde sonde. God vergewe. 

Soos die Israelite ’n koperslang op ’n paal gehad het wat hulle kon red, so het ons Christus aan die 

kruis om na te kyk en ons te red van Satan se doodsbyt. 

Slot 

Die feit dat hierdie verhaal van die slange in die woestyn ons herinner aan ons eie sondige natuur en 

terselfdertyd aan God se groot liefde en genade moet ons juis aanspoor. Ons moet nie maar vrede 

maak met ons eie sondige menswees en maar tevrede wees daarmee nie. Dit moet ons aanspoor 

om juis uit te styg bokant ons sondige menswees.  

In ons opkyk na Christus aan die kruis moet ons onsself telkemale herinner dat 

ons deur Christus se sterwe dood geraak het vir die sonde en lewend geraak  

het vir God. Daardie opkyk moet maak dat ons ons lewe oplig na wat Christus 

ons gemaak het: oorwinnaars oor die sonde. Natuurlik is dit nie moontlik deur 

ons eie krag nie, maar net in afhanklikheid van God. 

 Deel van ons nuwe menswees is om nie te fokus op die dorings nie, maar op 

die rose. Ons kan die gekla maar laat waar en in opgewondenheid leef vir die 

positiewe. Die positiewe is juis dat Jesus ons Verlosser is. Dit oorskadu in 

elkgeval al die negatiewe dinge. 

 


