
Numeri 21:4-9 

Vooraf 

Vanoggend is die vierde lydenssondag. Dit staan bekand as Laetere Sondag. Dit is  uitnodiging om te 

deel in die vreugde van die verlossing. 

Agtergrond 

Een van die kern-elemente in die boek Numeri is reinheid en onreinheid. Dit is ook die geval in 

Levitikus.  Maar waar dit in Levitikus deur wette oorgedra word, word dit in Numeri met verhale 

vertel. ’n Mens kan duidelik die priester agtergrond in hierdie boek raak sien. Die verhale in Numeri 

is gerangskik volgens die kronologiese gebeure van die uittog uit Egipte. Tog is dit opmerklik dat die 

presiese plek waar alles gebeur het baie duidelik angedui word. 

Inleiding 

Die volgende storie kom uit die Bedoeïne kultuur. Bedoeïne is afgelei van die Aramees vir “woestyn 

bewoners.” Die storie lui soos volg: 

’n Jong bedoeïne man het in ’n argument en struweling sy 

vriend doodgemaak. Hy het geweet dat die gevolge van sy 

daad sou wees dat hy ook doodgemaak sou word. Daarom het 

hy gevlug. Hy het na die hoofman van die groep gevlug en dié 

het hom ingeneem met die belofte dat hy hom sal beskerm 

totdat die saak wetlik hanteer kon word. 

Die volgende dag het die persone wat die jong man agtervolg 

het by die stamhoof aangekom en aangedring dat hy 

uitgelewer moes word sodat hulle hom kon straf.Die stamhoof het egter geweier en hulle ingelig dat 

hy sy woord aan die jong man gegee het. Hulle het by hom aangedring: “Maar jy weet nie wie hy 

vermoor het nie”. Steeds het die hoofman volgehou:  “Ek het my woord gegee.” Een van die 

vervolgers kon dit nie meer hou nie en het uitgeroep: “Hy het jou seun doodgemaak!” Die nuus het 

die hoofman geskok en hy het vir ’n hele tydjie met ’n geboë hoof, sprakeloos gestaan. Die 

omstanders het in groot afwagting gewonder wat gaan gebeur. Uiteindelik het die hoofman 

geantwoord: “Dan sal die jongman my seun word. Hy sal my erfgenaam wees!” 

Die jong man het natuurlik nie hierdie reaksie verdien nie. Hy het net die teenoorgestelde verdien. 

En dit is juis die kern van hierdie storie. Onverdiende genade. Dit is ook die kern van Israel se storie 

met die giftige slange. Dit is die kern van lydenstyd. Onverdiende genade. Vergifnis wat nie verdien 

kan word nie. 

 

1. ’n Gekerm van die oggend tot die aand 

 

Israel is oppad na die beloofde land. Edom, die volk wat ontstaan het uit Ismael, Abram se seun by 

Hagar, het egter geweier dat Israel deur hulle grondgebied trek. Daarom moes hulle met ’n ompad 

trek. So het hulle van die Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Tydens die tog het die 

Israeliete begin kla. Hulle het Moses en God verkwalik vir die wegtrek uit Egipte. Hulle was moeg vir 



die kos wat hulle moes eet. Hulle het nie water en brood gehad nie. Hulle was bang dat hulle sal 

omkom in die woestyn. As ’n mens die woorde van Numeri 21 vers 4 letterlik vertaal, staan daar: die 

siel van die volk was kort. 

 

’n Mens verstom jou oor hoe kort Israel se geheue is.  

 Hulle het God se wonderwerke keer op keer beleef. Die wegvlug uit Egipte na die tien plae; 

die omkom van die Egiptenare in die see; water uit ’n rots, manna wat uit die hemel val.  

 Hulle het God se teenwoordigheid by hulle beleef deur middel van die wolkkolom en 

vuurkolom. 

 Hulle het God se vergifnis beleef nadat hulle die goue kalf gemaak het by Sinaï. 

 Hulle het sukses beleef in veldslae. Juis in Numeri 21 se eerste drie verse lees ons van een 

van die veldslae. 

 

 Ten spyte van al hierdie dinge wat die volk beleef, is hulle ongeduldig.  

 

Die gevolg van hulle ongeduld is giftige slange wat begin maai onder hulle. Hierdie slange word in 

Hebreeus as vurige slange beskryf. Ons lees dat heelwat Israeliete sterf as gevolg van die slange.  

 

Voordat ons te vinnig oordeel oor hierdie klomp Israeliete, moet ons erken dat hulle optrede tipies 

mens is. As ons wil eerlik wees, is dit ook maar hoe ons is. Ten spyte van al God se sorg en liefde wat 

ons beleef, raak ons “siel ook maar partykeer kort.” Ons raak ook ongeduldig. Ons raak moeilik as 

gevolg van ons omstandighede. Ons twyfel so maklik. Ons bevraagteken God se sorg. Ons kla en 

kerm. 

 

Iemand skryf die storie van die jongman wat by die klooster aangesluit het. Hulle het vir hom gesê 

dat hulle reëls baie streng is en dat hy elke jaar net twee woorde aan die kloosterhoof mag sê. Na 

die eerste jaar het hulle hom kans gegee. Sy woorde was: “kos sleg.” Na nog ’n jaar het hy weer kans 

gekry. Toe was sy woorde: “Bed hard.” Na die derde jaar het hy weer kans gerky. Toe was sy 

woorde: “Ek loop.” Toe antwoord die priesterhoof: “Dit is hoogtyd, al wat jy doen van jy hier gekom 

het is kla, kla, kla!” 

 

Israel kla, kla, kla. Ons ongelukkig ook. Kla, kla, kla.    

 

2. ’n Middelaar 

 

As die volk begin sterf, kom hulle vinnig tot inkeer. Hulle gaan klop by Moses aan vir hulp. Moses 

moet vir hulle intree by God. Hulle erken hulle gesondig het teen God en teen Moses. Moses moet 

God vra om die slange weg te neem. 

 

Die keer wil ’n mens sê: Hulle weet darem goed waar om te gaan aanklop vir hulp as dinge skeef 

loop.  

 

En ook dit, is tipies mens. Dit is so tipies aan menswees om te weet waar om te gaan aanklop vir hulp 

as die onweerswolke saampak. Ons doen steeds presies dieselfde. Ons is net so vinnig om te begin 

bid as dinge skeef loop.  



 

Gelukkig is Moses nie tipies mens nie. Dit sou tipies mens gewees het om hardkoppig te reageer. Ons 

sou dalk hardkoppig vasgeskop het en geantwoord het dat hulle gekry het waarvoor hulle soek. 

Maar gelukkig nie Moses nie. Hy doen wat hulle vra. Hy bid tot God. Hy tree vir hulle in by God. 

 

Moses word die middelaar. Die een tussen God en Israel. Die een wat vir Israel intree by God. Die 

een wat Israel verteenwoordig by Israel. 

 

Hierdie verhaal help ons om lydenstyd Christus se werk te verstaan. Hy was by uitstek die Middelaar. 

Christus was die Een wat tussen ons en God kom staan het. Hy het vir ons ingetree by God. Hy 

verteenwoordig ons by God. 

 

Dit was hoekom Hy mens geword het. Dit was hoekom Hy aan die kruis gesterf het. Hy het dit 

namens ons gedoen.  

 

Ons was en is niks anders as Israel nie. Sondaar mense wat kerm en kla en twyfel. Sondaar mense 

wat so gou vergeet.  Maar sondaar mense met die Seun van God as Verteenwoordiger, Middelaar, 

Offer. 

 

3. ’n Slang teen die paal ... ’n Seun aan die kruis 

 

God se anwoord bevestig net weer sy genade. Hy veroordeel nie – Hy het die volste reg gehad om 

dit te kon doen. Israel het immers met hulle gekla en gekerm daarvoor gesoek. Nee, Hy vergewe. Hy 

skenk genade. 

 

Moses moet ’n slang teen ’n paal maak. Elkeen wat daarna opkyk, sal genees word.  Moses doen dit, 

en dit werk. Hulle word gesond. 

 

Daar is al baie bespiegel oor die slang. Hoekom ’n slang? Daar word gewonder oor die moontlike 

simboliek van die slang. 

 

In die Bybelse tyd was ’n slang die simbool van die Satan. Maar dit kan tog nie dit wees nie. Sommige 

ander volke in die Bybelse tyd het slange aanbid. Vir hulle het slange een of ander magiese krag 

gehad. Ons lees dat Moses die slang van koper maak. Maar hier kan dit tog beslis ook nie gaan oor 

die aanbidding van ’n slang nie. 

 

Daarom lyk dit asof die slang teen die paal maar net ’n verwysing na die giftige slange is. Dit gaan 

immers nie soseer oor die slang nie, maar eerder ’n gerigtheid op God wat genesing gee.  

 

Wat ook opmerklik is in hierdie verhaal is dat God nie maar net die slange wegneem of maar net 

genesing gee na elke slangbyt nie. Dit is juis opvallend dat die slang teen ’n paal gesit moet word en 

dat elkeen wat gepik word, moes opkyk na die slang teen die paal en dan genesing sou ontvang. ’n 

Mens wonder daaroor. Hoekom? Waarom? 

 



Dit lyk asof dit hier gaan oor die feit dat Israel iets moes doen. Hulle moes ’n keuse uitoefen. Dit 

moes hulle voortdurend laat fokus op God. Die keuse was telkens elkeen se eie verantwoordelikheid 

en eie herinnering aan God wat vergewe. 

 

Ek het netnou gesê dat hierdie verhaal ons help om die Christus se lyding en sterwe te verstaan. In 

Johannes 3 – as Jesus in die nag met Nikodemus oor wedergeboorte praat  – gebruik Hyself die 

verhaal van die slang op die paal om dit op Homself van toepassing te maak. Hy sê: “Moses het die 

slang in die woestyn hoog teen ’n paal gesit; So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat 

elkeen wat glo, die ewige lewe kan hê.”  

 

Ons moet elkeen, soos die Israeliete van ouds, ’n keuse maak vir Jesus, om verlos te kan word. Ons 

moet kies om in Hom as ons Verlosser te glo, om verlos te kan word.  

 

Slot 

 

Ons is elkeen maar die jong bedoeïne man waarvan ek netnou vertel het. Ons is elke dag besig om 

ons vriend dood te maak en te vlug vir die gevolge van die sonde. Maar dan hoor ons ook maar net  

by Hom by wie ons gaaan skuiling soek: Jy is vergewe. Jy is nou my kind. Jy is my erfgenaam. 

 

Nog ’n storie om dit te bevestig: 

Priester hoor eendag van ŉ vrou wat beweer dat God aan haar verskyn het. Hy was baie skepties en 

besluit om haar aanspraak te toets. Hy gaan na haar toe en sê: “Jy beweer mos dat God soms aan 

jou verskyn? Nou, as Hy dit nou weer doen, vra Hom ŉ bietjie om my geheime sonde – waarvoor ek 

natuurlik vergifnis gevra het – aan jou bekend te maak. Só, dink die priester, sal ek die ou vrou se 

leuen oor die Godsverskyning kan ontmasker. 

 

ŉ Ruk later gaan die priester terug na die ou dame en vra half smalend: “Het jy toe vir God gevra om 
jou van my geheime sonde te vertel?” 

“Ja, ek het.” 

Die priester skrik. Sê nou die vrou praat die waarheid? Wat sal die gemeente van hom dink as sy hulle 
moet vertel wat hy gedoen het?  

“En wat het Hy toe gesê?” vra hy huiwerig. 

“God het net gesê: ‘Watter sonde? Sê vir die priester sonde wat Ek vergewe het, vergeet Ek.’” 

  


