Antwoorden bij de opdracht
over de koperen Slang
1.Het volk was ondankbaar. Ze mopperden er over dat
God hen uit Egypte geleid had, en dat ze nu in de
woestijn waren. Ze verachtten het manna, het brood dat
God uit de hemel gaf.
2. Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en
tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze
slangen van ons wegneme.
3. Naar de verhoogde koperen slang kijken.
4. De Heere Jezus werd aan het kruis omhoog gehouden
5. Wij worden alleen gered van de dood als we door het
geloof op de Heere Jezus zien.
6. 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.
7. De slangen waren een straf op de zonde. Door de
slangenbeten moesten de mensen sterven.
8. Het is heel bijzonder dat de Heere de koperen slang
wilde gebruiken om heen te wijzen naar de HEERE Jezus.
Dat Hij Zich zó tot in de dood wilde vernederen.
Zoals de slang de ‘boosdoener’ was voor het volk
Israël, zo leek de Heere Jezus voor veel mensen een
‘kwaaddoener’, een zondaar.
De Heere Jezus wilde de rechtvaardige straf op de
zonde (de dood) betalen. Daarvoor nam Hij ook
wérkelijk de zonden van Zijn kinderen op Zich. En zo
werd Hij tot zonde voor God gemaakt, in plaats van
Zijn volk. Alsof Hij Zelf een vreselijke zondaar was!
Zo nam Hij het gif van de zonde weg.

De slangenbeet genas door te zien op een slang.
De dood wordt gedood door de dood van de Heere Jezus.
9. Over ‘Christus verzoeken’ staat in de kanttekening
bij 1 Korinthe 10: 9: Dat is: Christus tergen, of Zijn
macht in het straffen van de ondankbaren in twijfel
trekken, zoals de Israëlieten, als zij met het manna
niet tevreden waren, noch met de wateren die hun de
Heere wonderbaarlijk gegeven had.
10. Je ontevredenheid, ondankbaarheid en ongeduld
belijden aan de Heere.
Vergeving en bekering vragen. Geloven in de
gerechtigheid van de Heere Jezus Christus.

