
 

Preekvoorligting Sondag 27 Januarie 2019 

Skriflesing: Numeri 21:1 – 10       Teksverse: Numeri 21:8    

Tema: God straf die sonde, maar gee ook lewe aan die gelowige. 

 

Die volk Israel was tydens hulle woestynreis gedurigdeur in ŉ stryd vir oorlewing gewikkel. 

Telkemale het hulle die dood in die oë gestaar, met die “... die siel van die volk het op die pad 

ongeduldig gewoed”. Hierdie toedrag van sake het die reuk van die ewige dood weer sterk onder 

hulle na vore laat kom.  

 

1. God straf die sonde met die dood 

Die woord wat met “ongeduldig” vertaal is, hou die betekenis van “kort word” in. Die volk se siel 

het dus “kort geword”, of te wel, alles het vir hulle net teveel geword. Hulle kon hierdie 

omstandighede waarin hulle jaar na jaar lewe net nie meer hanteer nie. Om alles te kroon voel 

hulle dat hulle nie kos en water kry nie, nie eers hulle hongerpyne word gestil nie. Die kos wat 

hulle wel kry, was ook nie op standaard nie – dit word as “ellendige kos” beskryf. Hierdie 

“ellendige kos” waarna hulle verwys is waarskynlik die manna uit die hemel. Die werklikheid is, 

vir die Israeliete was die gawe, die geskenk uit God se hand, vir hulle nie meer goed genoeg nie. 

Hulle beskryf dit as iets waaraan hulle walg. Die gevolg – God stuur giftige slange onder hulle in. 

Dadelik besef hulle dat hulle gesondig het en smeek by Moses dat God die slange sal wegneem. 

Ironies – voor die slange was dit wat hulle van God ontvang het nie vir hulle bevredigend nie, nou 

is dit ŉ heel ander saak. Die opstandige volk smeek dat hulle lewens gespaar word. 

 

2. God se verlossing beteken lewe 

Die Here antwoord op Moses se gebed maar nie op die wyse wat die volk gevra het nie. Hy gee 

aan Moses ŉ bevel: “Maak vir jou ŉ giftige slang en sit dit op ŉ paal; dan sal elkeen wat gebyt is 

en daarna kyk, lewe”. Die volk moes nou deur hulle optrede toon dat hulle op God en sy belofte 

vertrou en daarop alleen steun vir hulle verlossing. God eis ŉ daad van geloof en as dit gebeur dan 

sou hulle lewe. Die slang is gevolglik opgelig en op ŉ paal gesit sodat almal dit kon sien. Die volk 

moes daarna kyk en hulle sou lewe as gawe van God ontvang. Hierdie gebeure het egter ook ŉ 

profetiese element wat Christus uitwys in Joh 3 vers 14 en 15 met die woorde: “en soos Moses die 

slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat 

in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê.” Christus sou ook soos die 

slang verhoog word, maar dan aan ŉ kruishout waar Hy sou hang tot Hy dood is. Dit het Hy gedoen 

om daardeur by God vir die sonde te betaal van hulle wat aan Hom behoort (die van Numeri 21 en 

elke ander gelowige). Daarom by ons geen vrees vir die eindoordeel nie, want hierdie Christus is 

die Een wat met die eindoordeel die lewendes en die dooies oordeel. 

 

Slot 

Sonde is ŉ werklikheid, maar hoe wonderlik tog – God bewerk redding van die sonde vir hulle 

wat aan Hom behoort. Vir Israel in Numeri 21 het Hy die tydelike redding bewerk deur die 

verhoging van die slang op die paal. Vir ons en alle gelowiges (insluitend Israel), het Hy die ewige 

redding bewerk deur die verhoging van Christus aan die kruis. Deur die geloof is Israel en ons en 

alle ware gelowiges gered (HK Sondag 23). 


