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Die slang op ‘n paal 

Numeri 21: 4-9 
4Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek; maar 

die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. 5En die volk het teen God en teen Moses 

gespreek: Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen 

brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. 6Toe stuur die HERE giftige slange 

onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe. 7En die volk het na 

Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die HERE en teen u gespreek het. Bid tot die 

HERE, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. 8Daarop sê die HERE 

aan Moses: Maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna 

kyk, lewe. 9Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit: en as 'n slang iemand gebyt 

het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. 

 

Lewe in die kruis 

Johannes 3:14-17 
14En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, 
15sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 16Want so lief 

het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 17Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie 

om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 

 

Dwaasheid van die kruis 

1 Korinthiërs 1:17-25 
17Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met 

wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. 18Want die woord van 

die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van 

God; 19want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van 

die verstandige mense tot niet maak. 20Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die 

redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? 21Want 

aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God 

behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red; 22want die Jode vra 'n teken en 

die Grieke soek wysheid, 23maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode 

en dwaasheid vir die Grieke; 24maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van 

God en die wysheid van God. 25Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by 

God, is sterker as die mense.  

 

Die volledigheid van die kruis 

Jesaja 53:2-8 
2Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen 

gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou 

begeer nie. 3Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid; 

ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. 4Nogtans 

het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte -- dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou 

vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. 5Maar Hy is ter wille van ons oortredinge 

deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, 

was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 6Ons almal het gedwaal soos skape, 

ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat 

neerkom. 7Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos 

'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders -- ja, Hy het sy 
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mond nie oopgemaak nie. 8Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote 

-- wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding 

van my volk was die plaag op Hom. 

 

Die hoop van die kruis 

Hebreërs 11:1-6 
1Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie 

sien nie. 2Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. 3Deur die geloof verstaan 

ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan 

het uit sienlike dinge nie... 6En sonder geloof is dit onmoontlik omGod te behaag; want hy wat tot 

God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek. 

 

 

 

 


