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DE SLANG
HJM Sales, 21-10-2016
Geliefde broeders en zusters, er staat in Joh. 3:14 een op het eerste gezicht nogal vreemde
tekst geschreven: “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de
Zoon des mensen verhoogd worden;” De Zoon des mensen, waarmee de Here Jezus
Christus wordt bedoeld, moest net als de slang in de woestijn, worden verhoogd. Als we in
het Johannesevangelie verder lezen, begrijpen we dat met die verhoging het kruis wordt
bedoeld. Joh. 3:14-16 – “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet
de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve,
maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe.” Onze Heiland, de Here Jezus, werd aan een houten kruis
genageld, waarna dat kruis werd opgericht op de heuvel Golgotha. Jezus hing vastgespijkerd
aan de dwarsbalk van een houten paal. Het kruis was dermate hoog dat ook van een afstand
te zien was, dat aan het kruis een ter dood veroordeelde man hing.
Onze redding is in Jezus! Wie gelooft, dat Jezus daar stierf voor al onze zonden en Zijn Offer
voor zichzelf aanneemt, dat zal eeuwig leven ontvangen. Die persoon zal worden behouden.
Maar waarom dan die vreemde vergelijking met een slang? Jezus met een slang vergelijken? En blijkbaar had dus ook Mozes, die het volk Israël vanuit de slavernij dwars door de
woestijn naar het Beloofde Land leidde, iets te maken gehad met een slang.
Dit verhaal staat opgetekend in het boek Numeri 21:5-6 – “En het volk sprak tegen God en
tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven
zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit
zeer lichte brood. Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en
er stierf veel volks van Israël.” Gedurende de woestijnreis naar het Beloofde Land voedde
God het volk met brood uit de hemel, hemels Manna (ook typebeeld van Gods Woord). Maar
op een gegeven moment was het volk dit brood uit de hemel beu. Zij verachtten het zelfs.
Toen stond God toe dat zij gebeten werden door giftige slangen. Zoals u weet zijn er in een
woestijn altijd veel gevaarlijke slangen. En de mensen stierven massaal.
Maar tóch was God genadig toen zij berouwvol tot Hem riepen. Num. 21:7-9 – “Daarom
kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE
en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme.
Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en
stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal
hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.”
Mozes moest een koperen slang maken en aan een paal bevestigen. Degene die gebeten
was en de koperen slang aanzag, werd genezen. Want het dodelijke gif werd nu door de
Heer onschadelijk gemaakt. Welke troost! “Zie de slang en wordt weer gezond!”
Het antwoord op de vraag waarom Mozes persé een slang moest vervaardigen, zou simpel
kunnen zijn: omdat slangen het volk hadden gebeten! Maar dan had Mozes toch ook gewoon
een echte (dode of levende) slang aan een paal kunnen hangen? Neen, broeders en
zusters, Mozes moest juist een koperen slang maken. De reden hiertoe? Inderdaad hadden
slangen gebeten, doch moest duidelijk worden dat satan wordt overwonnen. In de bijbel
wordt satan uitgebeeld door een slang. Satan is de bijtende slang. Maar hij wordt (is) overwonnen en zijn gif onschadelijk gemaakt. Koper in de bijbel typeert Gods oordeel. Maar Zijn
oordeel over het zondige volk van Israël kwam nu niet op hen terecht, maar op de Plaatsvervanger. Een slang van koper! Dát moest duidelijk worden!
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Satan, de slang, is als het ware de belichaming van de zonde. Hij werd door God vervloekt
omdat hij de mensheid (Adam en Eva) tot zonde verleidt (Gen. 3:14). De bijtende, giftige
slangen in de geschiedenis van Mozes typeren satan, die de mensen in het verderf wil
storten en tot zonde wil verleiden.
Maar de slang beeldt nu óók Jezus uit. Die koperen slang die Mozes moest maken, het
Antwoord op het slangengif, wijst op Jezus. Want Hij immers nam al onze zonden op Zich en
Hij werd tot zonde gemaakt. Ook Hij was als het ware de belichaming van zonde. Maar niet
door eigen zonden. Neen, Jezus nam al ónze zonden op Zich. Hij was Zélf volkomen
onschuldig, doch werd zonde gemaakt. 2 Cor. 5:21 – “Want Dien, Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in
Hem.”
Jezus aan het kruis was de zonde (onze zonden) gepersonifiëerd. Daarom zegt de bijbel
over Hem, dat ook Hij tot een vloek werd. Gal. 3:13 – “Christus heeft ons verlost van den
vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een
iegelijk, die aan het hout hangt.”
De Israëliëten die de koperen slang aanzagen, werden genezen. Zij stierven niet aan het
slangengif. Wie nú Jezus aanziet en gelooft dat Hij al onze schuld en onze zonden droeg en
daarvoor als straf is gestorven, wie gelooft dat wij daarom nu voor God gerechtvaardigd zijn,
die zal (eeuwig) leven. “Zie op de koperen slang! Zie op Jezus en leef!” In Hem is vergeving
van zonden en genezing voor lichaam, ziel en geest. Want Hij droeg Gods oordeel, dat
eigenlijk ons had moeten treffen, aan Golgotha’s kruis. En Hij schenkt Genade aan wie Hem
aanschouwt. Joh. 1:14,16 – “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van
den Vader), vol van genade en waarheid……….….... En uit Zijn volheid hebben wij allen
ontvangen, ook genade voor genade.”
Satan’s macht werd gebroken door Jezus. Jezus heeft voor eeuwig de kop van de slang
vermorzeld. Door Zijn Verlossingswerk aan het kruis! Lees Gen. 3:15 en Openb. 12:9-10 –
“En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en
satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen
zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de
zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn
Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en
nacht is nedergeworpen.”
Geliefde broeders en zusters, God richtte Mozes’ aandacht in typebeeld op het kruis van
Golgotha, waar Jezus stierf. God deed in Johannes 3 hetzelfde voor ons. Zie op het kruis.
Zie op Jezus, waar Hij voor ons stierf. Neem Hem aan en wordt behouden.
Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.

