
Preek Jan Steyn op 1 April 2012. 

Teks: Numeri 21:4-9,  Johannes 3:13-18. 

Tema: Die genesende krag van die kruis 

 

Inleiding: 

Ons storie begin vanoggend by daardie groot sandput met die naam woestyn. As ek 

aan woestyne dink, dan kan ek nie anders as om aan die Terence Hill aksiekomedie 

fliek March or Die te dink nie. Dit gaan oor hierdie klomp outjies wat van alles nasies 

en taalgroepe by die Franse Vreemdelegioen in Marokko aangesluit het. Hulle moes 

dikwels veg teen die Arabiese stamme in die woestyn. Aan die einde van die fliek en 

deur baie taai tye en wrede veldslae is Terence Hill nou die bevelvoerder van die 

troepe en praat hy as volg met die nuwe rekrute op die paradegrond: "If the desert 

don't kill you, the Arabs will and if the Arabs don't kill you, I will." Die woestyn is 

soos my kollega se geliefde uitdrukking sê, nie lag-lag nie. 

 

Ons sien dit weer hier in Numeri 21 dat die woestyn mense se moed en geloof kan 

breek. Dis was soos die Absa Cape Epic, elke dag vir veertig jaar. Ons lees hier in 

Numeri 21 dat die  volk murmereer, hierdie keer nie net teenoor Moses as hulle leier 

nie, maar ook teenoor die Here. Voordat ons hulle te maklik oordeel, moet ons net 

dink aan die vorige hoofstuk. Hier het die volk van die Here die mense van Edom 

versoek om deur hulle land te mag trek. Dit was die kortste, reguit pad na die 

Beloofde Land Kanaän toe. Maar die Edomiete het geweier en die Israeliete met 

oorlog gedreig as hulle sou voet op hul grondgebied sit. Nou moet die volk omdraai 

en in die teenoorgestelde rigting, suid in die rigting van die Rietsee  trek en met 

hierdie baie lang ompad weer hul weg na die Beloofde Land of Kanaän toe probeer 

kry. Die pad waarlangs hulle nou moes trek het baie min plantergroei gehad, die sand 

was dikwels baie sag en los en sandstorms uit die rigting van die Rietsee het hierdie 

gebied gereeld getref. Dit is genoeg om enigiemand se moed te breek. Ons was so 

goed op pad en nou hierdie geweldige terugslag. Ons voel of ons terug is na waar ons 

begin het. Erger nog, miskien was dit beter as ons nooit hierdie pad aangepak het nie. 

Die pad is swaar en sonder einde en die enigste kos is manna wat nou al soos karton 

smaak. In plaas van die beloofde land, is daar net sand en sand en sand. Die belofte is 

gegee, maar wie kan van woorde alleen leef as jy jou later begin verbeel daar gaan 

altyd net woestyn om jou wees? Terence Fretheim skryf so mooi hieroor: "The 



hope has been proclaimed, but the horizon keeps disappearing in the 

sandstorms. Trust in God turns to resentment. Faith erodes with the dunes. And 

judgement is invited to share one's tattered tent."  

 

Die volk word getref deur giftige slange wat hulle pik. Letterlik staan hier brandende 

slange, wat verwys na die brandpyn wat hulle byt veroorsaak het. Moses spreek 

namens die volk berou uit vir hulle opstand teenoor die Here, want die verwerping 

van die manna as kos en die beskuldiging dat Hy Sy volk in die woestyn laat beland 

het sodat hulle kan sterf, het beteken dat hulle Sy versorging in twyfel getrek het. 

 

Hulle smeking is dat die slange van hulle weggeneem moet word. God antwoord nie 

die gebed op hulle manier nie. Hy beveel Moses om 'n beeld van 'n giftige slang te 

maak en dit op 'n paal te sit. Slange was in die antieke tyd hierdie geweldig 

ambivalente simbool- dit was simbool van bose mag soos in die tuin van Eden, maar 

by sommige volke ook simbool van vrugbaarheid en lewe en genesing. Die mediese 

teken van die paal met die slang daarom gekrul is van heidense oorsprong- dit verwys 

na die antieke god Asclepius wat as god van genesing aanbid is. Hy is voorgestel as 

hierdie bebaarde man met 'n staf in sy hand met 'n slang daarom gekrul.  

 

Ons lees in Numeri 21 dat elkeen wat deur die giftige slange gepik is en opkyk na die 

koperslang, sal bly leef. Ons moet altyd onthou dat daar niks magic aan hierdie beeld 

van die koperslang is nie. Dit het slegs genesende krag omdat God dit daardie krag 

gee. Dis nogal weird, dat jy genees kan word deur na iets te kyk wat presies lyk soos 

die ding wat besig is om jou dood te maak. Ons kan hierdie opkyk na die koperslang 

ook vertaal: elkeen wat bereid was om sy of haar vertroue te stel in die Here, sal gered 

word. 

 

Jesus en Numeri 21: 

Ons lees in Johannes 3 dat Jesus hierdie teks van Numeri 21 op Homself toepas: 

"Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet die Seun van die 

mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê." Ons 

onthou uit verlede week se kyk na Johannes 12 dat Johannes met hierdie woord 

verhoog aandui hoe Jesus aan die kruis sou sterf. Daardie slangbeeld in die woestyn 

het mense net tydelik gered. Almal wat deur die slang in die woestyn gered is, het op 



die ou end gesterf soos wat alle mense sterf. Die kruis van ons Verlosser alleen 

waarborg die ewige lewe. Die koperslang het net slangbyt genees, die kruis van ons 

Verlosser bring ewige genesing. 

 

Dit val mens nogal op dat die slang van Numeri 21 beide simbool van lewe en dood 

is. As jy na die beeld van die slang opgekyk het, het jy geleef en as jy dit nie gedoen 

het nie, het jy gesterf. So is die kruis van Jesus ook simbool van lewe en dood. Die 

kruis was simbool van die dood- niemand het nog ooit kruisiging oorleef nie. Die 

kruis was simbool van dood, eensaamheid en marteling. Tog is die kruis ook vir ons 

simbool van die lewe, want ons Verlosser het vir ons sonde aan die kruis gesterf. Wie 

bereid is om Sy lewe voor die Here van die kruis te kom neerlê, lewe geestelik en 

lewe ewig, die wat weier om dit te doen, bly geestelik dood en is vir ewig verlore. 

 

Hierdie paal met die koperslang daarom gedraai, is saamgeneem uit die woestyn uit 

en beland op die ou end in die tempel in Jerusalem en ons lees dat Hiskia in 2 

Konings 18 hierdie koperslang se beeld laat vernietig het, omdat die volk die beeld as 

afgod begin aanbid het. Ons is nie die eerste mense wat partymaal van die dinge van 

die Here afgode wil maak en dit stel in die plek van die Here van die dinge nie. 

Daardie geld en middele wat die Here my gee om van te leef, word so maklik die doel 

van alles wat ek is en doen. My geloof word so maklik hierdie obsessiewe gekarring 

om God deur dade en opoffering te probeer beïndruk. My gawe om 'n bal te vang of te 

slaan of vinnig te hardloop die ding wat ek glo my beter en groter as ander maak. 

Daardie gawes van my kinders wat God my gegee het, die middele waardeur ek 

myself wil verhoog en met eer beklee. Hulle is eintlik daar om my as ouer te laat 

shine! 

 

En omdat ons so die gawes van die Here in afgode kan verander en selfs van die beste 

wat God gee, iets slegs kan maak, moes daar baie jare na die woestyntog van die 

Israeliete weer 'n paal verrys, hoog op 'n heuwel waar almal dit kon sien. Aan hierdie 

paal was geen koperslang nie, maar 'n mens van vleis en bloed wat gely het en 

gemartel is. God het Homself deur hierdie bloeiende man aan daardie kruispaal laat 

slaan, want Hy was veel meer as net mens- Hy as die Seun van God. Hy het ons 

opstand en murmereerdery en afgodery en ongehoorsaamheid op Homself geneem en 



self daarvoor kom betaal. Anders was ons vandag nog skuldig daaraan! Die kruis van 

ons Verlosser het vir ons ewige genesing gebring. 

 

Waarvan het die kruis van ons Verlosser ons kom genees? 

Ek begin by die obvious: Van ons sonde en verlorenheid. Ek word onskuldig 

verklaar deur die Redder se bloed. My status het by die kruis verander van skuldig en 

verlore na vergewe en kind van God. 

 

Maar die kruis van ons Verlosser genees ons van meer. Dit kom genees ons deur die 

werk van die Heilige Gees al hoe meer van hierdie verslawing aan die eie-ek. Dat ek 

nie meer so vasgeval is in my eie pyn of die onreg wat my aangedoen is of die foute 

wat ek gemaak het of die liefde en respek wat ek nie kry nie of al die goed wat ek 

graag sal wil bereik nie. The cross helps us to get over ourselves! 

 

Die kruis genees ons deur die werk van die Heilige Gees van onnodige angs en vrees 

en bekommernis. As jy dink aan hoe groot God se liefde vir jou aan die kruis is, dan 

besef jy dat God wat Homself vir my sonde geoffer het, my sekerlik nie sal drop in 

terme van hierdie aardse dinge wat my so stres en angs kan gee nie. God wat omgee 

vir ons ewige bestemming, gee ook om vir hierdie klein aardse bestemmingkies waar 

ek elke dag moet uitkom. Die kruis genees ons van hierdie angstige las dat ek alleen 

vir alles verantwoordelik is en bepaal en herinner ons dat God vir ons sorg en omgee. 

 

Die kruis van Jesus bring ook vir ons genesing, want dit bring ons in kontak met 

ander mense wat ook die Jesus van die kruis dien. Die kruis verbind ons aan ander 

volgelinge van Jesus en die wedersydse ondersteuning en dra van mekaar se laste 

genees ons seer en stukkend  so baie keer op ons lewenspad. 

 

God antwoord nie altyd ons gebede presies soos ons vra nie, maar Hy is altyd 

getrou: 

Ek lees dat die volk vir Moses in Numeri 21 vra dat die giftige slange weggeneem 

moet word. Dit lyk vir my of die slange gebly het. Mense is steeds gebyt, maar as 

hulle opgekyk het na die koperslang, is hulle genees. Die Israeliete sou graag wou 

sien dat die woestyn verdwyn, maar hulle sou na die slang-episode nog baie jare 

daarin swerf. So werk dit ook met ons lewens. Ons vra: Here genees my en die kanker 



dop weer iewers anders uit. Of ons hoor soos Paulus wat drie maal gebid het dat die 

doring in sy vlees van hom weggeneem moet word: My genade is vir jou genoeg. My 

krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ons is in die finansiële krisis en 

ons bid dat dit net moet verby gaan en vind dan dat die pad uit hierdie gat lank en 

moeisaam kan wees en dat daar langs die pad weer taai tye is. En ons raak ook soos 

die Israeliete moeg en moedeloos en kwaad vir God. Want ons hou soos die Israeliete 

ook nie van ompaaie nie. Ons soek deur Edom die kortse pad na die Beloofde land of 

die uitkoms wat ons soek. 

 

God beantwoord nie altyd ons gebede soos wat ons dit vra nie. Maar Hy is altyd 

getrou. As ons mooi kyk, sal ons besef die manna van SY genade hou nooit op val nie 

en dit is genoeg vir ons behoeftes. Dis geen vernedering nie, maar 'n goeie lewe om 

van genadebrood te lewe. Ons lewe of omstandighede voel ook soms soos hierdie 

woestyn wat voel of dit nie end gaan kry nie en ons voel soms verswelg deur sand en 

sand en sand of moeilikheid en moeilikheid en moeilikheid. Kyk in jou 

moedeloosheid nie af in die omstandighede alleen vas nie. Kyk op, na waar die Seun 

van die Mens, ons Here en Verlosser verhoog was aan die Kruispaal sodat ons nooit 

sal twyfel aan God se sorg en liefde vir ons nie. Hou jou oog gevestig op Jesus, die 

Begin en Voleinder, die Wegspring en die Wenpaal van ons geloof wat ons al die pad 

tussenin dra. Hou Hom voor oë, skryf Hebreërs, wat so 'n vyandige optrede van die 

sondaars teen Hom verdra het. Dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. 

 

Daar was 'n houtkruis, 'n Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. 

Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing! 

 

Amen. 

 

 

 

 


