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BIJBELSTUDIE ‘DE SLANG’ 
 
De Israëlieten zijn bevrijdt uit de slavendienst in Egypte. Ze reizen onder leiding van Mozes door de 
woestijn naar de beloofde eindbestemming: Kanaän. Zojuist hebben ze geklaagd bij Mozes en bij God: 
heeft U ons soms uit Egypte bevrijdt om ons hier te laten omkomen in de woestijn! Ze klagen over het 
(volgens hen) eentonige lichte Manna dat ze als dagelijks voedsel ontvangen. Eerder toonde God geduld 
met hun gemopper. Maar nu stuurt God als reactie giftige slangen die de mensen dodelijk treffen. De 
Israëlieten belijden hun zonde. Daarop geeft God aan Mozes de opdracht om een koperen slang op te 
richten als redmiddel. 
 
Lees in het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 21 vers 9 “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.” 
 

1. Concentreer je op de giftige slangen; wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? Wat hoor je? Misschien 
wordt je aandacht getrokken naar één specifieke slang. Wat zie je? Welke indruk ontstaat er nu 
bij jou? (Tip: neem écht de tijd voor elke afzonderlijke vraag totdat er iets bij je opkomt.) 

 
2. Concentreer je op iemand die gebeten is; wat zie, ruik, voel en hoor je? Misschien heb je zelfs een 

beeld bij wie je nu ziet. Wie zie je? Wat lees je in de houding en de ogen van die persoon? Welke 
indruk laat dat bij jou na? 

 
3. Concentreer je op iemand die niet gekeken heeft; wat zie, ruik, voel en hoor je? Wie zie je? Welke 

indruk laat dit bij jou na? 
 

4. Concentreer je op iemand die gekeken heeft; wat zie, ruik, voel en hoor je? Wie zie je? Welke 
indruk laat dit bij jou na? 

 
In welke persoon herken jij je het meest? Wat heeft je tot nu toe het meest geraakt? Wat blijft je bij? Wat 
vertelt je dat over jezelf? En wat vertelt dat over God? 
 

5. Concentreer je op jezelf als zieke.. Besef dat de koperen verhoogde slang zichtbaar is. Kijk je? Wat 
zie, ruik, voel en hoor je? Wie zie je?  

 
Waartoe zette deze oefening jou aan? Wat gebeurde er? Overstemt dankbaarheid? Uit je dankbaarheid in 
woorden en daden voor de HEERE. Voel je innerlijke weerstand of een blokkade? Ga eens na waar dat 
over gaat. Leg je hart open voor de Heere en wacht biddend op Zijn reactie. 
 
Transfer 
Hoe ziet Egypte er in jouw leven uit? Ben jij onderweg naar Kanaän? Hoe stel je je dat Kanaän voor? Hoe 
ziet het dagelijks Manna er in jouw leven uit? Op welke manier is er bij jou de valkuil dat te verachten? 
Welke giftige slangen dienen of dienden zich wellicht in jouw leven aan? Wat maakt het bij jou 
(schijnbaar) onmogelijk om op die koperen slang te zien? Welk verhaal vertel jij jezelf waar je meer in 
gelooft dan in de koperen slang? 
 
Tekstverband 
De Israëlieten werden uitgenodigd, opgeroepen naar de verhoogde koperen slang te kijken. Bedenk dat 
Jezus deze geschiedenis aanhaalt in het nachtelijk gesprek met Nicodemus. Jezus heeft zojuist Nicodemus 
verteld dat hij alleen zalig kan worden door wedergeboorte. Als Nicodemus vervolgens vertwijfelt vraagt 
wat wedergeboorte is, reageert Jezus vermanend: ben jij een leraar in Israël en weet je dit niet? Jezus’ 
uitleg van wedergeboorte concentreert zich op dit gedeelte: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:14-15. 
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