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DE KOPEREN SLANG & DE MESSIAS VAN ISRAËL

Gelezen en verklaard vanuit de Joodse Traditie

Oude Testament Joodse Traditie Nieuwe Testament



DE KOPEREN SLANG & DE MESSIAS VAN ISRAËL

Koperen slang Christus



JOHANNES 3

Nikodemus de Farizeeër,  Jezus en de slang 

1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, 
een overste der Joden; …Jezus antwoordde en zei tot hem:… 
  
14 …gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet 
ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 
  
15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe… 



JOHANNES 3

Nikodemus de Farizeeër,  Jezus  en de slang 

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Hebreeuwse woord-stam van Slang = hetzelfde als van Koper

Nederlands Uitspraak Hebreeuws Hebreeuws

Messias MaSjiJaCh מָׁשִיחַ
Koperen slang NeChaSj NeChoSjeT נָחָׁש נְחׁשֶת 
Vurige slangen NeChaSjiJM SeRaPhiJM ּנְחָׁשִ֣ים ׂשְָּרפִ֔ים



HET VERHAAL VAN DE SLANG IN GENESIS 3 

Adam en Eva in paradijs 
A. Dure, 1504



ADAM, EVA EN DE DRAAK

Rembrandt, 1638

Jesaja 14:29:  
De giftige (SaRaPh) vliegende 
draak (slang) 

Openbaring 12:9, 16: 13-14 
Over de draak (Grieks ‘drakoon’):  

De duivel, de oude slang, de satan



GENESIS 3

De zondeval en de Messiaanse Toekomst

De slang (NaChaSj)  verleidt Eva, en via haar Adam, tot 
ongehoorzaamheid aan God. Dat is zonde. De slang, de satan, is 
het beeld van de zonde geworden. 

Het zaad van de slang zal de hiel van de mens vermorzelen (mens 
valt in zonde). 

Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen 
(eeuwige dood voor de satan)



GENESIS 3

Oude Aramese Bijbel

in het einde der dagen,  

in de tijd van de Koning Messias,  

zal deze strijd (door Hem) beslecht worden. 



NUMERI 21

Mozes en de koperen slang

5 En het volk sprak tegen God 
en tegen Mozes: Waarom hebt 
gij ons uit Egypte gevoerd? om 
te sterven in de woestijn? Want 
er is geen brood en geen 
water en van deze flauwe spijs 
walgen wij. 

P.P. Rubens, 1609/1610



NUMERI 21

Mozes en de koperen slang

6 Toen zond de Here de 
slangen de vurigen vurige 
slangen onder het volk; die 
beten het volk, zodat er velen 
van Israël stierven. 

P.P. Rubens, 1609/1610



NUMERI 21

Mozes en de koperen slang

7 Daarop kwam het volk tot 
Mozes en zei: Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben 
tegen de Here en tegen u 
gesproken; bid tot de Here, 
dat Hij de slang de slangen van 
ons wegdoe. Toen bad Mozes 
ten gunste van het volk. 

P.P. Rubens, 1609/1610



NUMERI 21

Mozes en de koperen slang

8 De Here dan zei tot Mozes: 
Maak een SaRaPh een vurige 
slang  en plaats die op een 
staak; ieder, die daarnaar ziet, 
wanneer hij gebeten is, zal in 
leven blijven.

P.P. Rubens, 1609/1610



NUMERI 21

Mozes en de koperen slang

9 Toen maakte Mozes de slang 
van koper een koperen slang 
en plaatste die op een staak; 
en wie, wanneer de slang een 
slang hem gebeten had, op de 
slang van het koper  
de koperen slang  
de blik richtte, bleef in leven.

P.P. Rubens, 1609/1610



NUMERI 21 - ARAMESE BIJBEL (TARGOEM JONATHAN)

Mozes en de koperen slang

5 Toen klaagde het volk in hun harten en spraken tegen het Woord 
(Meemra) des Heeren, en zij ruzieden met Mozes: “Waarom bracht 
je ons uit Egypte, om te sterven in de woestijn? Want er is geen 
brood en geen water, en onze ziel is afgestompt op dit manna, dat 
mager voedsel is.”



NUMERI 21 - ARAMESE BIJBEL (TARGOEM JONATHAN)

Mozes en de koperen slang

8 De Here dan zei tot Mozes: Maak u een brandende/giftige/
koperen slang en zet die op een plaats, omhoog. Dan zal het zijn, 
dat ieder die de slang bijt, wanneer zij er naar (op)kijken, zal leven, 
als zijn hart aandacht schenkt aan de Naam van het Woord 
(Meemra) des Heeren.” 



NUMERI 21 - ARAMESE BIJBEL (TARGOEM JONATHAN)

Mozes en de koperen slang

9 Toen maakte Mozes de slang van het koper en zette die op een 
plaats, omhoog  

en wie, wanneer de slang hem gebeten had,  

op (middels) de slang van het koper de blik richtte, en als zijn hart 
aandacht schenkend was aan de Naam van het Woord (Meemra) 
des Heeren, dan leefde hij.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Nikodemus

Onderstaande sheets zijn niet behandeld in de 
uitzending, maar beschrijven de respectvolle 

relatie tussen de Here Jezus en Nikodemus zoals 
Wim Nieuwenhuis dat benoemt.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Nikodemus en zijn respect voor Jezus

Johannes 9: 16  
 
Sommige dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens (Jezus) komt 
niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe 
kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid 
onder hen.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Nikodemus en zijn respect voor Jezus

Johannes 3:1, 2  
 
En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, 
een overste der Joden [Sanhedrin]; deze kwam des nachts tot 
Hem(Jezus) en zei tot Hem: “Rabbi, wij weten, dat Gij van God 
gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, 
welke Gij doet, tenzij God met Hem is.”  



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Jezus tot Nikodemus (1)

Johannes 3 
  
3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods 
niet zien. 

10 Jezus antwoordde en zei tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en 
deze dingen verstaat gij niet?



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Jezus tot Nikodemus (2)

Johannes 3 
  
13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan/alleen de Zoon 
des mensen die is uit de hemel nedergedaald. 

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo 
moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 

15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Jezus tot Nikodemus (2)

Johannes 3 
  
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Johannes 7: Nikodemus verdedigt Jezus

47 De Farizeeën dan antwoordden hun [dienaren]: Zijt gij soms 
ook verleid?  

48 Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de 
Farizeeën? 

50 Nikodemus [ Farizeeër uit de oversten ! ], die vroeger tot Hem 
was gekomen, één van hen, zei tot hen:



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Johannes 7: Nikodemus verdedigt Jezus

51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van 
hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij 
doet? 

52 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij soms ook uit 
Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Johannes 19: Nikodemus verzorgt en eert Jezus

39 En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot 
Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mee van mirre en 
aloe, ongeveer honderd pond.  

40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen 
windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is 
te begraven. 



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Johannes 19: Nikodemus verzorgt en eert Jezus

41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die 
hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet;  

42 daar dan legden zij [Nikodemus en Jozef van Arimatea, een 
discipel van Jezus] Jezus neder wegens de Voorbereiding der 
Joden, omdat het graf dichtbij was.


