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Toen zond de HEERE vurige slangen onder 
het volk; die beten het volk; en er stierf veel 
volk van Israël. 
Numeri 21:6

Ziekte en oorzaak

De ziekte onder het volk van Israël 
ontstaat door slangengif. Het 

volk wil terug naar Egypte. Men is 
bijna in Kanaän aangekomen, maar 
de Edomieten weigeren de doortocht. 
Nu moet het volk van Israël een grote 
omweg maken. Zij murmureren tegen 
God en tegen Mozes. ‘Waarom hebt 
gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, 
opdat wij sterven zouden in deze woes-
tijn? Want hier is geen brood, ook geen 
water, en onze ziel walgt over dit zeer 
lichte brood.’ ‘Toen zond de Heere vuri-
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ge slangen.’ Hun beet verwekt een gloed 
als van vuur. Dit slangengif is absoluut 
dodelijk. Mannen, vrouwen en kinderen 
zijn gebeten. De een na de ander sterft. 
Deze slangen zijn een oordeel van God. 
Zó ernstig is de straf op de zonde. Wij 
allen zijn gebeten door de slang in het 
paradijs. Daar ligt de oorzaak. Sommige 
Israëlieten komen in de schuld. Ze zeg-
gen: ‘Wij hebben gezondigd, omdat wij 
tegen de Heere en tegen u gesproken 
hebben.’ In de weg van schuldbelijden 
wijst de Heere Mozes een middel ter 
genezing. Daar zou niemand opgekomen 
zijn. De slangen worden niet weggeno-
men. Dat is een grote les! Maar er moet 
een koperen slang worden verhoogd. 
De slang is vervloekt boven het gedierte 
des velds. De koperen slang is echter 
een slang zonder gif. Alzo moet straks 
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ook Christus verhoogd worden. Hij 
zal al Zijn heerlijkheid afleggen. Hij 
zal de vloek dragen. Hij is echter vrij 
van het gif. Daarom is Hij het enige 
Geneesmiddel. De slang van Mozes was 
te zien met het natuurlijk oog. Christus 
is slechts te zien met een geestelijk oog. 
De slang van Mozes schonk slechts gene-
zing voor de tijd. Christus redt de Zijnen 
van het eeuwige verderf. Sommigen mo-
gen Hem zien van verre. Anderen van 
nabij. Het zal voor de genezing uiteinde-
lijk geen verschil maken. Maar een ander 
middel is er niet. 
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