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DE KOPEREN SLANG  EN  DE MESSIAS VAN ISRAEL 
 
 

Gelezen en verklaard vanuit de vroege Joodse Traditie 
 

J.W. Nieuwenhuis, sept 2021, versie 4 
 

 

    
 

De vroege Joodse Traditie van uitleg van de Joodse TeNaCh (“OT”) vormt een wezenlijke 
 schakel naar het verstaan van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel als éénheid.1 

 
Dit artikel is een vervolg op de doctoraalscriptie2 van de auteur over de vroege Joodse 
leeswijze en uitleg (Midrasj)3  van het Bijbelverhaal in Numeri 21:6 e.v. over “de koperen 
slang” die leven geeft. Vanuit deze leeswijze leggen we een verband met de Joodse “Sitz im 
Leben” van het verhaal van Nikodemus en Jezus in Johannes 3.  Dat Jezus als de Messias van 
Israël zich vergelijkt met de koperen slang, roept bij ons als christenen (gojim) vragen op als: 
 - hoe kan Jezus als de Messias, in vredesnaam Zichzelf vergelijken met de slang?,  
    de slang is toch het beeld van de satan?  
 - en waarom houdt Jezus dit verhaal specifiek tegen Nikodemus?  
 
Als methode bestuderen we eerst de Hebreeuwse grondtekst en -structuren, betrekken er 
dan enkele vroege Joodse Bijbeluitleggingen (zogenaamde Midrasjiem) bij, om tenslotte met 
begrip voor de Joodse context onze vragen vanuit Jezus woorden te kunnen beantwoorden.4 
         
Ter kennis name: 
 

 Nederlands  uitspraak Hebreeuws   Hebreeuws  

Messias :   MaSjiJaCh5  -                 6   ַַיח    ָמשַ 

Koperen slang :  NeChaSj  NeChoSjeT -            ַת שַ  שְַנח ֹ֔  ַ  נְַח 

 Vurige slangen :    NeChaSjiJM SeRaPhiJM -    ַ יַםְשָרפ ַֹ֔יםְַנָחש     

 
1 Waarbij de Tenach (OT) en het Nieuwe Testament gezaghebbend (canoniek) zijn. 
2 Nieuwenhuis J.W., De koperen slang, een slang die leven geeft? Doctoraalscriptie 
Judaistiek/Rabbinistiek Vrije Universiteit Amsterdam (1991).  
       PDF bij auteur verkrijgbaar;  nieuwejw@gmail.com . 
3 Nieuwenhuis J.W., Rabbijnse hermeneutiek in een evangelische context?, Eindscriptie 
Bijbelwetenschappen en Judaïca, MO-B Theologie Hogeschool Holland (1989);  
      PDF bij auteur verkrijgbaar; nieuwejw@gmail.com . 
Siebesma P.A., Door het oog van de rabbijnen, Joodse exegese van het Oude Testament voor 
christelijke lezers; uitgeverij Groen en Zoon B.V. Leiden (1996). 
4 Vele boeken zijn geschreven over het Joodse karakter van het NT, zeer recent zag een nummer van 
het tijdschrift Schrift nr.299 het daglicht, met een tiental bijdragen over het  onderwerp “het Nieuwe 
Testament, een Joods boek?”, augustus 2020. Toch wordt het NT helaas nog weinig tot vrijwel niet, 
systematisch gelezen en verklaard in zijn vroeg Joodse (literaire) context.  
5 Het Bijbels Hebreeuws werd oorspronkelijk alleen met medeklinkers geschreven, (in ROOD, de  
Sjoresj, de wortel/radix van het woord) , de klinkers zijn later toegevoegd. 
6 Biblia Hebraica Stuttgartensia: SESB Version. (2003). (electronic ed., Nu 21:6). Stuttgart: German 
Bible Society. 
 

mailto:nieuwejw@gmail.com
mailto:nieuwejw@gmail.com
https://ref.ly/logosres/bhssesb?ref=BibleBHS.Nu21.6&off=32&ctx=%D6%B7%D6%A8%D7%97+%D7%99%D6%B0%D7%94%D7%95%D6%B8%D6%9C%D7%94+%D7%91%D6%BC%D6%B8%D7%A2%D6%B8%D6%97%D7%9D+~%D7%90%D6%B5%D6%9A%D7%AA+%D7%94%D6%B7%D7%A0%D6%BC%D6%B0%D7%97%D6%B8%D7%A9%D7%81%D6%B4%D6%A3%D7%99%D7%9D+%D7%94
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EEN KOPEREN SLANG ALS BEELD VAN DE MESSIAS?? 

 

Om even het verhaal van Jezus en Nikodemus weer scherp te krijgen geven we het gedeelte 
uit Johannes 3 kort weer. Als christenen lezen we soms dingen in de Bijbel, die ons sterk 
verbazen. Zo lezen we in het Nieuwe Testament in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, 
dat Jezus zichzelf vergelijkt met de door Mozes gemaakte koperen slang in de woestijn: 

 

1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Niko-
demus, een overste der Joden; …Jezus antwoordde en zeide 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. … 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.  

 

 
1.   HET VERHAAL VAN DE SLANG  

 

Het verhaal begint in het paradijs (Genesis 3). De mens, 
Adam en Eva, leeft nog in volkomen geestelijke harmo-
nie en éénheid met God en met elkaar. 
Dan komt de slang (NaChaSj) en verleidt Eva en via haar 
Adam, tot ongehoorzaamheid aan God. Dat is zonde. 
De volmaakte éénheid tussen mens en God en mensen 
onderling, breekt stuk. Uit de verdere openbaring hier-
over in de Bijbel, weten we dat de slang, de satan hier 
achter zit.                      A. Durer, Adam en Eva in Paradijs,1504 
 

Rembrandt en de draak (1638). 
De slang (NaChaSj)  wordt vervloekt onder de 
dieren. Op zijn buik zal hij (voort)gaan en stof 
(der aarde) zal hij eten, zolang hij leeft. Ook de 
ongehoorzaamheid van de mens aan God blijft 
niet zonder gevolgen. 

 

Er zal vijandschap zijn tussen de mens en de 
slang (NaChaSj) (satan), tussen zijn zaad (rijk 
der demonen) en haar zaad (haar nageslacht 
en m.n. daaruit de toekomstige Messias van 
Israëel).  De oude Joodse Targum Neofiti 1 
plaats deze strijd ultiem in messiaans 

perspectief: “in the end, in the day of King 
Messiah” .7 
Dit/Deze zal de kop van de slang vermorzelen 
(eeuwige dood), en de slang zal de hiel van de 
mens vermorzelen. 
De mens z’n hiel (Achillespees) is kapotgemaakt 
door de verleiding van de slang (NaChaSj) , de 

 
7 Cathcart, K., Maher, M., & McNamara, M. (Red.). (1992). Cathcart, Kevin; McNamara, Martin; 

Maher, Michael. In M. McNamara (Vert.), The Aramaic BibleA: Targum Neofiti 1: Genesis (Vol. 1, Gn 

3:15). Collegeville, MN: The Liturgical Press.    Idem Targum (Pseudo-) Jonathan, loc.cit. 

https://ref.ly/logosres/aramaicbbl01a?ref=BibleBHS.Ge3.15&off=495&ctx=to+make+appeasement+~in+the+end%2c+in+the+d
https://ref.ly/logosres/aramaicbbl01a?ref=BibleBHS.Ge3.15&off=495&ctx=to+make+appeasement+~in+the+end%2c+in+the+d
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gevallen mens kan zichzelf niet meer staande houden voor God. 

 

De door de tot zonde verleide en gevallen mens (Adam betekent aarde-mens) is in het 
goede begin uit het stof geformeerd en opgestaan. Nu zal hij de dood sterven en weer tot 
het stoffelijke terugkeren.  
In het stof van de aarde (of vuil, beeld van de zonde) , komen ze elkaar tegen, de satan die 
de mens tot zonde zal blijven verleiden , en de gevallen mens die in het stof der aarde 
zwetend zijn bestaan zal moeten bevechten. De slang (NaChaSj)  zal door het stof gaan,  
zonder poten8, hij kan niet meer lopen. Maar de slang gedraagt zich als de overste/baas van 
deze wereld.  En hij zal stof (vuil, beeld van de zonde) eten. Het zal de ‘levensbehoefte’ van 
de slang (NaChaSj)  zijn, om mensen met hem mee te trekken in het stoffelijke, de zonde 
en de eeuwige dood; om zo mensen te zien sterven zonder God.  
Maar de gevallen mens zal uitzien naar de verlossing door het zaad (enkelvoud) van Eva, 
de hoop op Redding en Verzoening door de Messias van Israël!  9,10. 
 

Rembrandt beeldt de satan niet af als slang maar als draak, met grote poten en een grote 
bek, dat is opvallend! Daar heeft hij ongetwijfeld over nagedacht en het Bijbels verant-
woord. Als we lezen dat ten gevolge van de misleiding van de mens tot de zonde(val), de 
slang vanaf nu op zijn buik door ‘t stof der aarde zal (voort)gaan, dan had de slang daarvoor 
blijkbaar poten, zoals de vroege Joodse Traditie al stelde! 11  

 

Onlangs schreef bioloog Nico van Straalen, dat slangen afstammen van de reptielen die wel 
poten hadden (zoals Varaan, wat draak betekent). Maar, zo stelt Van Straalen,  de slang 
heeft z’n poten verloren en gaat nu op zijn buik door ‘t stof over de aarde. 12

 

 

Zie Jesaja 14:29: de giftige (SaRaPh) vliegende draak/slang. Ook Jezus spreekt in Open-
baring 12: m.n. vers 9, en 16:13-14 over de draak (Grieks ‘drakoon’) dat dit de duivel, de 
oude slang is, de satan! 

 

 
Varaan / Draak (grote poten en gespleten tong) Mamba slang (zonder poten, met sterk zenuwgif )  

 
8 Bereshit Midrash Rabba, Vol.1 chapter 20 §5 Artscroll Mesorah Publications, Ltd, NY (2014) loc.cit. , 
stelt het zich zo voor, dat de engelen naar beneden kwamen en hem de handen (voorpoten) en poten 
afsneden. 
9 Targum Neofiti 1 , idem Targum (Pseudo-) Jonathan loc.cit. 
10 Jewish Tradition f.i.: Bavli -Sanh. 99 a : ‘All the prophets prophesied not but of the days of the 

Messiah - כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח ‘,  and Bavli-Sanh. 98 b : ‘The world was not 

created but only for the Messiah - לא אברי עלמא אלא … למשיח ’ . 
11 Zie noot Bereshit Rabba loc.cit. 
12 N. van Straalen, Ongeremde op hol geslagen slang; Column Noord Hollands Dagblad 6 maart 2020. 
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2.   HET HUIS VAN GOD, VAN KOPER 13 (NeChoSjeT)  TOT GOUD 

 

God werkte zijn belofte van het messiaanse verlossingsplan uit.   
Stap voor stap.  Hij riep de aartsvaderen Abraham, Isaak en Jacob in zijn dienst. Jacob kreeg 
een nieuwe naam: Israël, en zijn 12 zonen werden de 12 stamvaders van het volk Israël. 
Toen het volk Israël in 
slavernij raakte in Egypte, riep 
God Mozes in zijn dienst om 
het volk te verlossen uit de 
slavernij. Mozes moest de ex-
slaven naar de Sinaï leiden, 
voor een feest met God. Daar 
ontving Mozes de Thora van 
God met instructies hoe het 
Godsvolk moest leven 
overeenkomstig Gods 
messiaanse verlossingsplan.
        De Tabernakel met de voorhof 

 
God zegt zichtbaar bij zijn volk te willen wonen. 
Hij toont Mozes het voorbeeld (in de hemel) hoe 
zijn huis, de Tabernakel, er uit moet zien. (Joodse 
Traditie op Exodus 25:8-9 14;  Numeri 8:4; NT 
Hebr. 8:1-5).  
Het binnenste van het HUIS VAN GOD moet van 
ZUIVER GOUD zijn!  
 

Gods huis staat in een hof aan de westzijde, met 
de opening naar de oostzijde, daar waar het Licht van God opkomt! Vóór Gods huis is de 
voorhof (de voortuin) met maar 1 poort op het oosten om door binnen te gaan. Het heilige 
huis van God met de hele (voor)hof, is afgezonderd van het tentenkamp van de Israëlieten 
door gordijnen van zuiver linnen. De gordijnen worden gedragen, boven het stof van de 
aarde, door pilaren.  

Alle pilaren moeten worden voorzien van voetstukken van KOPER (NeChoSjeT). Ze zijn 

immers verbonden met het stof der aarde, het domein van de zondeval van de mens die 

geneigd is te luisteren naar de leugens van de slang (NeChaSj)! God verdraagt in zijn 

heiligheid geen enkele zonde. Gods woning, en zelfs de pilaren rond zijn (voor)tuin kunnen 

geen relatie hebben het stof der aarde, het domein van de slang en de zondige mens. 

 

Koper (NeChoSjeT) is de spiegel van God geworden, 

waarin wij als mens ons koperen beeld zien: gevallen in zonde, 

door te luisteren naar de satan, de slang (NaChaSj) 15 ! 

 
 

 
13 Ik kies systematisch voor Koper, en niet voor Brons (mengsel van Koper en Tin), omdat koper een 
hoog smeltpunt heeft van 1083 graden Celsius, wat nodig is voor het grote koperen brandofferaltaar. 
Tin smelt al bij 232 graden Celsius en is dus hiervoor niet geschikt. Zo blijft ook de Hebreeuwse 
homonymy van NaChaSh-NeChoSjeT in de vertaling van Koperen Altaar en Koperen slang in tact. 
14 Pesikta Rabbati, Vol 1, W.G. Braude, Yale University Press, New Haven and London (1968): Piska 20, 
Moses’ journey through Heaven. 
15 Zie noot 13. 
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Maar in en door het Koper heeft God ook de weg van de oplossing gegeven, voor ons 

gevallen mensen!  Als beeld (type) van de weg tot herstel, reiniging, redding en nieuw 

leven met God en elkaar! Als we geloven in en vertrouwen op Gods Reddingsplan!  

 

Laten we proberen God in zijn huis van Goud te (be)naderen. We gaan door de Enige poort/ 
deur de Voorhof  binnen. Het eerste dat we zien is dat de toegang tot het huis van God over- 

dwars ‘geblokkeerd’ is door een enorm Brandoffer-altaar van … KOPER (NeChoSjeT) !  
 

Het roodkleurige altaar van koper (NeChoSjeT), herinnert ons direct weer aan wie wij 

mensen zijn, gevallen in zonde, door te luisteren naar de satan, de slang (NaChaSj) !   
We kunnen niet dichter bij God(s huis) komen, als er niet eerst een offer van een onschuldig 
dier wordt gebracht voor de vergeving van onze zonden. Als de priesters het zonde-offer op 
het altaar brengen, verteert het vuur van God het volledige offer, dat naar de hemel 
opstijgt (Hebreeuws: opstijgoffer)!  Dan pas is er weer leven mogelijk! 
 

 
Gods Huis, deTabernakel; in de voorhof het grote koperen brandofferaltaar en koperen wasvat.  
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Niet dat het leven of de dood van een dier ons 
mensen kan redden, maar zoals God al aan Abraham 
vertelde bij de binding van Isaak zijn zoon,  zal God 
zelf voorzien ( Targum Neofiti 1 op Gen.22:8ev):  
And Abraham said: “From before the Lord has he 
prepared for himself a lamb the burnt offering16. 
 

And the angel of the Lord called from the heavens to 
Abraham a second time. 16. And he said: “In the 
name of his Memra17 [Woord Gods] I have sworn,” 
says the Lord, 18….. 18. And because you listened to 
the voice of his Memra, in your descendants will all 
the nations of the earth be blessed.”19  
Dit is de Messiaanse belofte aan Abraham. 
 

Door de reiniging van Gods vuur wordt de mens 
door Gods genade weer opgericht omhoog. 

 
De middeleeuwse commentator Redak drukte het mooi uit in zijn commentaar op Jesaja 
65:25 (messiaanse tijd als wolf en lam tezamen grazen) : In die tijd zal Israël opgeheven 
worden boven de categorie (het domein) van het stof. De slang zal hem daarom dan niet 
meer (kunnen) bijten20. 
 

Het brandoffer-altaar was van binnen acaciahout dat volledig, binnenin en van buiten met 
koper was bekleed. En niet alleen het altaar was van koper, ook al het gerei dat gebruikt 

werd voor de offerdienst moest van koper (NeChoSjeT) zijn: alle potten, pannen, haken, 

scheppen, etc.  
 
 

Vanaf hier, het koperen altaar, mogen alleen de 
priesters nog dichter bij God(shuis) komen. Want 
tussen het koperen altaar en de ingang van Gods 
huis, de tabernakel, stond nog het wasvat van koper 

(NeChoSjeT); het herinnert ons eraan , dat ook al 

zijn we door God gered en vergeven, we nog steeds 
stof en vuil krijgen aan onze handen (dingen die we 
niet goed doen) en voeten (wegen die we soms 
gaan zonder God).  
Daarom moesten de priesters altijd eerst hun handen 
en voeten wassen, voor ze de Tempeltent konden 
betreden. 

 
16 Cathcart, K., Maher, M., & McNamara, M. (Red.). (1992). Cathcart, Kevin; McNamara, Martin; 
Maher, Michael. In M. McNamara (Vert.), The Aramaic BibleA: Targum Neofiti 1: Genesis (Vol. 1, Gn 
22:8). Collegeville, MN: The Liturgical Press. 
17 Voor de uitdrukking Memra (Woord des Heren/-Gods) zie noot 31 pag 12. 
18 Targum Neofiti 1 op Gn 22:15–16. Collegeville, MN: The Liturgical Press. 
19 Idem op: Gen 22:18. Collegeville, MN: The Liturgical Press. 
20 Redak op Jesaja 65:25,  in Isaiah, vol. 2, Mikraoth Gedoloth, The Judaica Press Inc.NY (1983). 
 

https://ref.ly/logosres/aramaicbbl01a?ref=BibleBHS.Ge22.8&off=3&ctx=burnt+offering%3f%E2%80%9D+8.%C2%A0~And+Abraham+said%3a%EF%BB%BFj+
https://ref.ly/logosres/aramaicbbl01a?ref=BibleBHS.Ge22.8&off=3&ctx=burnt+offering%3f%E2%80%9D+8.%C2%A0~And+Abraham+said%3a%EF%BB%BFj+
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 We lezen nog iets bijzonders in Exodus 38:8 : 
 

Hij (Besaleel; Ex.37:1) maakte het wasvat van koper, 
met een voetstuk van koper, van de spiegels der 
dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de 
ingang van de tent der samenkomst. 
 

Koper (NeChoSjeT) is de spiegel van God geworden, 

waarin wij als mens ons koperen beeld zien: gevallen in 

zonde,door te luisteren naar de satan, de slang (NaChaSj)! 
 

Als de priesters, nadat ze hun handen en voeten in het water gewassen hadden, in de 
waterspiegel keken van het koperen wasvat, konden ze zich nu zien als door God vergeven 
en geredde zondaren.  
 
Wanneer de priesters tenslotte de Tempeltent van God wilden betreden, kregen ze nog een 
laatste herinnering: staand op de drempel om in Gods huis binnen te gaan, zagen ze dat de 
voeten van de pilaren voor het Heilige (vertrek) ook nog van koper waren. De boodschap: 
herinner je je mens dat je een vergeven zondaar bent, maar wel een zondaar die telkens 
weer zich moet reinigen om bij God binnen te komen in Zijn Heiligdom.  
 
Het Heilige (vertrek) was geheel van zuiver goud, daar 
scheen het Goddelijke Licht van de Menorah, Gods 
gouden lamp, daar tafelde God met de priesters met de 
tafel (van goud) van de toonbroden en daar stond 
centraal het gouden reukoffer-altaar. Hier konden de 
heerlijk ruikende zalfolie en het welriekend reukwerk 
aan God worden gebracht: het representeert onze lof, 
dank en aanbidding die de mens als dank voor zijn 
redding aan God mag brengen! 
 
Kijkend vanuit het Heilige naar het hart van de Tempeltent, zien we dat de voeten van de 
pilaren voor het Heilige der Heilige die de grond raken, van zilver zijn . Daarboven hangen de  
gordijnen van het Voorhangsel, waarachter het Heilige der Heilige (vertrek) ligt.  Hier mag 
alleen de Hoge Priester binnengaan, slechts eenmaal per jaar, op Grote Verzoendag.  
Ook hier is alles van zuiver Goud: de gouden ark van de getuigenis, met daarin de 10 
Woorden (geboden) van God, waarin God van zichzelf getuigt: dit is het WOORD van God, 
het Licht voor de wereld! 21 
Op de gouden ark ligt het gouden verzoendeksel, waarop éénmaal per jaar de Hoge Priester 
het bloedoffer sprenkelt, tot vergeving van alle zonden voor Israël en de wereld!  
 
 

Hier ligt het uiteindelijke doel van de mens, 
de weg van herstel, van  Koper  tot  Goud, 
in het gouden hart van het Huis van God. 

 
 
  

 
21 Aldus ook Rabbenoe Bachya (13-14E) in zijn Chumash/Pentateuch commentaar op Exodus 25:10-22: 
ark (hebr: aron   ארון–    ( is van dezelfde stam als licht( orah  -  אורה ); in The Chumash pag 446,The 
Artscroll series / Stone edition, Mesorah publications, Ltd NY (1993/2013). 
 



9 
 

©    jwnieuwenhuis 10-09-2021; Stichting ISRAELS MESSIAS, Sint Maartensbrug. 

3.           ZONDEVAL &  REDDING 
DOOR  DE SLANG van HET KOPER:  NeChaSj  HaNeChoSjeT 

  
 

In Numeri 21 lezen we over de bijzondere gebeurtenis hoe Israël zondigt tegen God en te-
gen Mozes, de gevolgen hiervan en de Redding door God. Voor dat we de interpretatie in de 
vroege Joodse traditie erbij betrekken, bekijken we als eerste stap de Hebreeuwse 
grondtekst. 

Hieronder de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel. Aansluitend de NBG 1951 vertaling;  de 
zwarte doorgehaalde  tekst in de vertaling  is door de auteur vervangen door de letterlijke 
vertaling van de Hebreeuwse grondtekst.  

 
ה5ַ ֒הַָלָמָ֤ ש  י֮םַּוְבמ  אֹלה  ֵּֽ םַב  רַָהָעָ֗ ב   ְיד  נּוַ aַו  ית ֻ֨ ֱעל  ֵּֽ bַה 

ּות םַָלמֻ֨ י  ֹ֔ ְצר  מ  םcַַמ  י  יןַמ ֹ֔ ְַוא   ם  ח  יןַל ֻ֨ ֵ֥ יַא  רַכ   ְדָבָּ֑ מ  ב 

לַ׃ ֵּֽ ְקֹלק  םַה  ח  ֶּ֖ ל  ָצהַב  נּוַָקֹ֔  ְונ ְפש  
ת6ַַ םַא ֵ֚ הַָבָעָ֗ חְַיהָוָ֜ ל ֻ֨ ְיש  יםו  ְנָחש   יםַה  ְשָרפ ֹ֔ aַַה 

לַ׃ ֵּֽ ְשָרא  י  בַמ  ם־ָרֶּ֖ ָיֵָ֥מתַע  ת־ָהָעָּ֑םַו  ּוַא  ְַֽינ ְשכֶּ֖ ֵּֽ  ו 
ְרנּו7ַַַ ָ֤ ב  י־ד  ֵּֽ אנּוַכ  ּוַָחָטָ֗ י אְמר  הַו  ש ָ֜ ל־מ  םַא  ָיב ֩אַָהָעֻ֨ ו 

ינּוַ ֶּ֖ ָעל  רַמ  ֵ֥ הְַוָיס  ל־ְיהָוֹ֔ ל ַא  ל  ְתפ  ְךַה  ַָוָבֹ֔ יהָוה  ֵּֽ תַ־ב  א 

ש ָנָחָּ֑ ם׃ַה  דַָהָעֵּֽ ֵ֥ הְַבע  ֶּ֖ ש  לַמ  ֵ֥ ל  ְתפ  י   ו 
8ַַ הְַלך  ָ֤ הֲַעש  ש ָ֗ ל־מ  הַא  רְַיהָוָ֜ אמ  י ֻ֨ ףו  יםaַַָשָרֹ֔ ֵ֥ ְוש 

ָּ֑ס ל־נ  וַע  ת ֶּ֖ יַ׃bַא  וַָוָחֵּֽ ת ֶּ֖ הַא  ּוְךְַוָרָאֵ֥ ָנשֹ֔ ַָכל־ה   ְוָהָיה 
9ַַ ה  ש  שַמ  ָ֤ע  י  תַַו  ש  שְַנח ֹ֔ הְַַנח   ָּ֑סְַוָהָיָ֗ נ  ל־ה  הּוַע  ֶּ֖ מ  ְיש  ו 

ְךַ ָ֤ ם־ָנש  ַא  ָנָחש  ישאַ ה  יטַאַ aַת־א ֹ֔ ִּ֛ ב  שלַ־ְוה  ֵ֥ ְַַנח 

תַַ ש  ְנח ֶּ֖ יַ׃ה   22ָוָחֵּֽ

 
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. 6 Toen zond de Here  de slangen de vurigen  vurige slangen onder het volk; die 
beten het volk, zodat er velen van Israël stierven.  
7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: 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. 
8 De Here dan zeide 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. 9 Toen maakte 
Mozes een/de slang   van koper  een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie/een 
mens, wanneer de slang  een slang hem gebeten had, op de slang van het koper  de koperen 
slang de blik richtte, bleef in leven. (Num.21, zwart=NBG 1951) 

          
 

Als we teruggaan naar de tijd en context waarin Jezus, Johannes en Nikodemus leefden en 
de tijd waarin het Nieuwe Testament is geschreven, dan komen we uit bij de vroege 
Joodse Bijbeluitleg (Midrasj) op Num. 21.  Vooral de Targum, de Aramese toelichtende en 
verhalende verklaring op de Hebreeuwse Bijbel, geeft veel inzicht. Deze werd gebruikt om 
de tekst uit te leggen en toepasbaar te maken naar de (nieuwe) tijd waarin men later 
leefde.23  In dit artikel kunnen we hiervan maar een beperkt beeld geven.  Het is echter wel 
een belangrijke sleutel om zicht te krijgen op de vroege Joodse uitleg als context van de 
evangeliën en het NT als geheel.  

 
22 Biblia Hebraica Stuttgartensia: SESB Version. (2003). (electronic ed., Nu 21:5–9). Stuttgart: German 
Bible Society. 
23 Nieuwenhuis J.W., De koperen slang, een slang die leven geeft? Doctoraalscriptie 
Judaistiek/Rabbinistiek Vrije Universiteit Amsterdam (1991) pag.68,75. 

 

https://ref.ly/logosres/bhssesb?ref=BibleBHS.Nu21.5&off=0&ctx=%D7%94%D6%B8%D7%A2%D6%B8%D6%96%D7%9D+%D7%91%D6%BC%D6%B7%D7%93%D6%BC%D6%B8%D6%BD%D7%A8%D6%B6%D7%9A%D6%B0%D7%83%0a~5%EF%BB%BF+%D7%95%D6%B7%D7%99%D6%B0%D7%93%D6%B7%D7%91%D6%BC%D6%B5%D6%A3%D7%A8+%D7%94%D6%B8%D7%A2%D6%B8%D6%97
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Voorbeeld Aramese Targoem (ps.)Jonathan24, Numeri 21, de Midrasj vers 6 en 9 
 

סַ  ָמאַא  יתְַלע  ֲעָבד  ְבָייןַד  יתּוןַָחמּוןַָכלְַבנ יְַנָשאַָכלַט  תַא  ןַָאְמר  יְַמרֹוָמאְַוכ  ןְַשמ  תַמ  תַָקָלאַנ ְפל  יתַי ְתהֹוןְַַבר  יק 

ָיאַּוכְַ ןְַשמ  ָנאַמ  יתְַלהֹוןַמ  ית  םַָאח  י  ְצר  מ  יןַמ  יק  יְַַפר  ןַיֹומ  יתֲַעלֹויַמ  יְוָיאְַדָגְזר  ֲעמּוֲַעלֹויְַוָהאַח  ְתר  דּוןַָחְזרּוְַוא 

יוַָ לְַמזֹונ יהֹוןַּוְכדּוןַי יתּוןַח  ֲעמּוַע  ְתר  יַא  מ  יְַוע  ו  ל  םַע  ְתְרע  יְַמזֹונ יּהְַוָלאַא  ְלָמאַָעָפרַי ֱהו  ירּויַע  ֲעמּוַש  ְתר  וןְַדָלאַא 

ינ ְכתּוןַי ת לְַמזֹונ יהֹוןַו  יַַַע  ןַָגר  לְַמזֹונ יהֹוןְַבכ  ֲעמּוַע  ְתר  יַא  ָמאַד  ְיָיַע  יְמָראַד  ָמאַי תַמ  יןְבע  יָווןַחּוְרָמנ  יתּוַי תַַח  ּוְנכ 

לַ ְשָרא  י  יןַמ  יא  ג  יןַס  יתּוַאֹוְכלֹוס  ָמאַּומ   ע 

הַ דַמש  ֲעב  ְנָחָשאו  יְוָיאַד  לַַח  כ  ְסת  ֲהָוהַמ  ְבָראַו  יְוָיאַי תַג  יתַח  דְַנכ  יַכ  ֲהו  יַו  רְַתל  לֲַאת  יּהַע  יַָית  ו  ְנָחָשאְוש  יְוָיאַד  ְַַבח 

יּהַ ב  יןַל  ו  ַיַשּוםלְַּוְמכ  ְיָיְַוָחא  יְמָראַד  מ   

 
Als voorbeeld vertalen we een stukje uit de Targum (pseudo) Jonathan. Dit is een Aramese 
vertaling van de Hebreeuwse grondtekst, met daar aan toegevoegd de uitleg/verklaring tot 
geloofsopbouw van de Joodse Synagoge- en Leerhuis-bezoekers.  

[In normaal-zwart de vertaling overeenkomstig de Hebreeuwse bijbel, in cursief  de uitleg in 

korte preek(schets)jes van de Midrasj; accentueringen jwn]. 
 
 Targum (ps.) Jonathan Num 21:5-9 

 

Num 21:5. Toen klaagde het volk in hun harten en spraken tegen het Woord (Memra) 
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.” 

6. Een goddelijke stem kwam van de hoge hemel en zei aldus:  
“Kom, alle mensenkinderen, ziet alle goedheid die Ik gedaan heb aan het volk.   
Ik leidde hen uit, verlost, uit Egypte. Ik onderhield ze met manna uit de hemel, en 
aldus murmureerden en keerden ze zich tegen mij. Maar nu, de slang die Ik 
beveelde vanaf de dag van het begin van de wereld dat het stof zijn voedsel zal 
zijn , murmureert hier niet om, terwijl mijn volk murmureerde tegen hun voedsel. 
Nu dan, de slangen, die niet murmureren tegen hun voedsel, zullen komen en het 
volk bijten dat murmureerde tegen hun voedsel.”  
Dus het Woord (Memra) des Heeren   liet de giftige (vurige) slangen los, die beten het 

volk, zodat er velen van Israël stierven. 
7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben 

geklaagd en de Glorie van de Sjechina des Heeren  tegen gesproken en geruzied 
met u ; bid voor de Heere, dat Hij de plaag van de  slang van ons wegdoe. Toen bad 

Mozes ten gunste van het volk.  
8 De Here dan zeide 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 kijken, zal  leven, als  zijn hart 
aandacht schenkt aan de Naam van het 
Woord (Memra) des Heeren.”  

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 

 
24 Overgenomen uit  sefaria.org 
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richtte, en als zijn hart aandacht schenkend was aan de Naam van het Woord 
(Memra) des Heeren, dan leefde hij.25 

 
Opvallend is dat de vertaling (NBG1951) soms wat verwarrend is. Dit is met name het geval  
wat betreft de vertaling van  “slang – NaChaSj ”.   
Zo worden  enkelvoud en meervoud (slang of slangen) en bepaald en onbepaald (de-, een 
slang), niet correct weergegeven (vers 7 en 9). Door niet letterlijk de Hebreeuwse tekst te 
volgen, lijkt het een vloeiender ‘geschiedenis-verhaal’ te worden, dat makkelijker te volgen 
is. Maar helaas wordt het vlak gestreken verhaal daardoor ‘platter’, de (bijbels-theologische) 
diepgang gaat hierdoor wellicht (deels) verloren.  
De Aramese vertaling volgt in het algemeen meer de Hebreeuwse grondtekst, en de uitleg 
legt diepere verbanden in de grondtekst bloot, die ons persoonlijk aan het nadenken zetten 
(hoe ben ik ..?). Laten we er eens nauwkeurig naar kijken. 
 
Als Israël zondigt, laat de Here / Memra (Woord) van de Here  de vurige slangen los. Als het 
volk zich bekeert, vraagt het Mozes God te bidden om de slang (bepaald, enkelvoud; vers 7) 
van hen weg te doen. 
De uitleg van de Aramese vertaling (Midrasj) is hier duidelijk over: de gebeurtenis refereert 
aan  de slang (de eerste in de Bijbel) in het paradijs , die de mens tot zonde verleidde.  
Gods volk kijkt in de spiegel: de zondeval lijkt zich te herhalen!  
Een beschamend vergelijk26 wordt getrokken: het volk is ontevredener over het Hemelse 
manna, dan de vervloekte slang uit het paradijs die stof moet eten! De ‘hemelstem’ spreekt 
de diepere harts-gesteldheid van de mens(en) aan. Diverse andere Midrasjiem lichten het 
volgende toe: 
 

Niet de vurige slangen waren het probleem van de Israëlieten, maar de zonde is het 
probleem, die leidt tot de dood van de mens (volgend Genesis 3).  
De vraag wordt dan gesteld: Kan een slang (van koper) dan leven geven? Kan het mensen-
levens redden??  Het antwoord in de Midrasj is duidelijk:   
Nee, maar wie met de goede harts-gesteldheid, in geloof (en gebed) over de koperen slang 
omhoog keek naar de Hemelse Vader, die leefde. Wie dat niet deed, dus niet geloofde, stierf 
in zijn zonde.27   

 
God keert alles ten goede, door Mozes de oplossing aan te bieden (vers 8): 

“Maak je een  Vurige (SaRaPh)  en plaats die op een staak …” 
 
Opmerkelijk is dat God niet tegen Mozes zegt dat hij de slang van koper moet maken.28  

God zegt slechts dat hij een SaRaPh moet maken. Het Hebreeuwse/Aramese woord  
SaRaPh heeft meerdere betekenissen29,30 : 
 

1- Giftig (slang); 
2- Vurig (slang, koper); 
3- Brand, branden, brandend, verteren, opeten, absorberen (bv Num.19:5,8); 

 

 
25 Cathcart, K., Maher, M., & McNamara, M. (Red.). (1995). The Aramaic Bible: Targum Neofiti 1: 
Numbers and Targum Pseudo-Jonathan: Numbers. (M. McNamara, E. G. Clarke, & S. Magder, Vert.) 
(Vol. 4, Nu 21:5–9). Collegeville, MN: The Liturgical Press.; Vertaling JWNieuwenhuis (2020). 
 
26 In de Joodse hermeneutiek een “Kol we Chomer”, Licht en Zwaar; in het NT “hoeveel te meer...” 
27 Mechilta DeRabbi Jismaeel Amalek1; Misjna Rosj HaSjana 3,8; Pirke DeRabbi Eliezer H.53; Targum 
Jerusjalmi I en II loc.cit, in Nieuwenhuis (1991). 
28 De Midrasj v.d. Targum lijkt in woordkeus hier wel op aan te sturen (de tekstvarianten verschillen). 
29 Clines, D. J. A. (Red.). (1993–2011). The Dictionary of Classical Hebrew (Vol. 8, pp. 194–198). 
Sheffield, England: Sheffield Academic Press; Sheffield Phoenix Press.;   
30 Jastrow, M. (1903). A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
Midrashic Literature and II (Vol. 1, pp. 1632–1633). London; New York: Luzac&Co.; G.P.Putnam’s Sons. 
 

https://ref.ly/logosres/aramaicbbl04?art=ch2.21&off=1201&ctx=e+became+impatient.+~5.%C2%A0Then+the+people+c
https://ref.ly/logosres/aramaicbbl04?art=ch2.21&off=1201&ctx=e+became+impatient.+~5.%C2%A0Then+the+people+c
https://ref.ly/logosres/dichebrew?ref=VolumePage.V+8%2c+p+194&off=2397
https://ref.ly/logosres/aramaiclex?ref=Page.p+1632&off=3911&ctx=he+slippery+shore+of+a+river+(or+canal).~
https://ref.ly/logosres/aramaiclex?ref=Page.p+1632&off=3911&ctx=he+slippery+shore+of+a+river+(or+canal).~
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4- Brandoffer of zond(e)offer (bv. Numeri 19, m.n. vers 6 en 17; Leviticus 4:21; - 10:6); 
 

5- Hemelwezen, engel (bv. Jesaja 6:2, 6;  SaRaPh die met een vurige kool van het hemelse 

altaar naar de aarde gaat om Jesaja’s lippen aan te raken, zodat Jesaja Gods messiaanse 
reddingsplan voor Israël en de mensheid kan verkondigen; Joh. 12:41); 

6- Zalven (met specerijen) (1Sam.31:12), Balsem (Aram.Targ. (ps.)Jonathan Gen. 43:11, 

37:25)  
 

 

Mozes wist wat hem te doen stond, (n.a.v. punt 1 t/m 4) hier paste maar één materiaal bij :  
de slang (NaChaSj) moest van Het Koper (NeChoSjeT) gemaakt worden: 

 

- Het gif van de slang (satan) is de zonde die tot de dood leidt;  
- de vurige slangen (SeRaPhiM) verwijzen naar het vurige (koper) waarvan God hem de 
opdracht had gegeven , naar hemels voorbeeld; het hoofd-altaar in de voorhof te 
maken; 
- het brand-offeraltaar moest van koper gemaakt, waarop Gods vuur het zond-offer 
geheel verteert en naar de hemel doet opstijgen tot redding en vergeving v.d. zondaar; 
zo ook het wasvat van koper; 
 

De vroege profeten, Midrasj en NT voegen daar aan toe: 
- SaRaPh die uit de hemel kwam om Gods plan te (doen) verkondigen (Woord en daad); 
- zalf en balsem, een kostbaar eerbetoon voor Hem die Gods plan zou vervullen, het 
vleesgeworden Woord Gods (Memra de’Adonai). 31, 

 
 
Mozes maakt dus de slang van (vurig) koper (NeChaSj  NeChoSjeT) en plaatst het omhoog. 

Wanneer een dodelijk gebeten Israëliet omhoog kijkt naar de slang van het koper (NeChaSj  
HaNeChoSjeT) en als  zijn hart aandacht schenkt aan de Naam van het Woord (Memra) des 
Heeren 32, 33 , dan zal hij leven !! Leven in de Glorie van de Sjechina des Heeren , in de 
Heerlijke Aanwezigheid van God.  Zoniet, dan zou hij verloren zijn. (Targum Jonathan). 

 

 

 
 

Tel maar na:  
In het Hebreeuws wordt ook geteld met de letters van het alfabet: de 
Joodse Traditie wijst erop dat de opgetelde letterwaarde van  NaChaSj 
(slang)   en    MaSjiJaCH (Messias): 358  is: 
                                                       N(oen)=    50  M(eem) =    40 

 Ch(et)  =      8  Sj(in) =  300 
 Sj(in)    =  300  J(od) =    10 
    Ch(et) =      8 

     --------+                --------+ 
             358       358 

 

 

  

 
31 Niet is ons bekend of Mozes op dit moment al inzicht in had in de vervulling door de Messias; later 
wel (NT Matteus 17:3ev; Lucas 9:30); 
32 Targumiem gebruiken vaak in plaats van de heilige Godsnaam JHWH de term/naam Memra de 
Adonai, het Woord des Heeren, Woord van God. De Memra is het ‘instrument’ waarop God (die in 
de hemel is) zijn messiaanse Reddingsplan concreet uitwerkt op aarde.  

Soms wordt het ook direct gebruikt als term / parallel synoniem voor de Messias. De Naam van de  
Memra deAdonai kan mijns inziens hier zo opgevat worden. 
33 Zie ook Ronning John L., The Jewish Targums and John’s Logos Theology, Baker Academic (2010). 
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4.   NIKODEMUS,   
    DE SLANG van HET KOPER  EN  DE MESSIAS VAN ISRAEL. 

 
De vraag waar we mee startten was:  
hoe kan Jezus als de Messias, in vredesnaam Zichzelf 
vergelijken met de slang? De slang is toch het beeld 
van de satan? En waarom houdt Jezus dit verhaal 
specifiek tegen Nikodemus? 
 

Als methode bestudeerden we eerst de Bijbelse 
grondtekst en -structuren , betrokken er dan enkele 
(oude) Joodse Bijbeluitleggingen bij  (de zogenaamde  
Midrasjiem), om nu met meer begrip  voor de Joodse 
context, onze vraag vanuit Jezus woorden te kunnen 
beantwoorden.  
  

        
De vroege Joodse Bijbeluitleg traditie (van de TeNaCh) vormt een wezenlijke schakel  

naar het verstaan van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel als éénheid. 

 
 
We gaan weer terug naar het Johannes Evangelie. Dit evangelieboek verschilt van de 
andere drie evangeliën (Mattheus, Marcus en Lucas), die sterke onderlinge overeenkomsten 
hebben. Johannes heeft veel uniek materiaal en zienswijze(n). Zo heeft alleen Johannes 
(hoofdstuk 9) het prachtige, uitgebreide verhaal van het wonder dat Jezus de blindgeborene 
geneest. De Farizeeën waren verdeeld over wie Jezus is: 
 

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. 
 

Klaarblijkelijk schaarde Johannes Nikodemus onder de anderen, die vonden dat Jezus wel 
van God gezonden en zonder zonde was. Want Johannes begint het verhaal over 
Nikodemus in hoofdstuk 3 met: 

1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden;    
2 deze kwam des nachts tot Hem(Jezus) en zeide 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.” 

 

Er is dus een groep Farizeeën die gelooft dat Jezus (zonder zonde) van God gekomen is als 
leraar.34  Jezus op zijn beurt erkent Nikodemus als “de leraar van Israël” (vers 10). Dat 
betekent met grote kennis van de Joodse (Hebreeuwse) Bijbel en de (Aramese) uitleg 
daarvan (Midrasj). Terloops noemt Johannes nog dat Nikodemus een overste der Joden is. 
Hij bekleedt dus een vooraanstaande functie als leider van het volk uit de Joodse Raad.35  

 
34 Zo profeteert Joel 2:25-29 over de belofte dat God ‘de Leraar der gerechtigheid’ zal zenden, dit is 
een verwijzing naar de komende Messias, daarna zal de Heilige Geest worden uitgestort (Joel 3). 
    Joel 2:18 - 3:5 wordt breed in de Joodse Traditie betrokken op de Memra als redder (Targum Joel 
2:18), en de Messias /messiaanse (eind)tijd (Sages in Talmud Bavli Succah 52a, Rashi, Abarbanel, lc.cit) 
35 Zie verder voor Nikodemus: Johannes 7:48,50  en Johannes 19:39;  Staten Vertaling, loc.cit. noot 1. 
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Een positie die grote bekendheid vereiste met de Joodse Schrift en de Joodse Traditie van 
uitleg en toepassing (Midrasj) er van (Joh. 7:48-50). Van die Oversten geloofden volgens 
Johannes trouwens velen in Jezus (Joh.12:42). 

 

Toch moet Jezus de geestelijke ogen van Nikodemus nog openen voor de wedergeboorte.  
 

In Israël verwachtte men in de tijd van Jezus, dat de Messias zou komen als de Zoon van 
David, de Koning die het volk zou verlossen van hun vijanden, zoals de Romeinen.  
 

Jezus probeert Nikodemus te laten begrijpen, dat Hij als de Messias  eerst moet lijden en 
sterven, voor de vergeving van de zonden van het volk.  
Om dat aan Nikodemus duidelijk te maken, grijpt Jezus terug op het overbekende verhaal 
van de koperen slang, die Mozes van God moest verhogen in de woestijn.  Het volk valt 
weer in zonde tegen God en Mozes, waarop God de vurige slangen loslaat en velen sterven. 
Het volk ziet hierin de herhaling van de zondeval in het paradijs, toen de mens luisterde 
naar de slang (satan) in plaats van te luisteren naar God. Het volk vraagt Mozes de slang 
weg te doen.  
 

Nikodemus was als geen ander bekend met de Joodse uitleg (Midrasj) van dit Bijbelgedeel-
te, zoals we die in het vorige hoofdstuk geschetst hebben. Deze was breed bekend onder de 
Joden. We kijken nog even terug op de Joodse Midrasj: 
 

Niet de vurige slangen waren het probleem van de Israëlieten, maar de zonde is het 
probleem, die leidt tot de dood van de mens (Genesis 3).  
Kan de koperen slang dan leven geven, mensenlevens redden??  Nee, maar wie met de 
goede hartsgesteldheid, in geloof (en gebed) over de koperen slang omhoog keek naar de 
Hemelse Vader, die leefde. Wie dat niet deed, dus niet  geloofde, stierf in zijn zonde.36   
 

De Targum Jonathan verwoordt het zo: 
.. en (de zondaar), 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 
(Memra) des Heeren, dan leefde hij. 

 
 

Als Nikodemus dus geloofde dat Jezus, zonder 
zonde, van God gekomen was, dan kon Jezus de 
mens(heid) redden van de dood. Daarom gaf Jezus 
het beeld van de koperen slang weer, dat ook Hij 
verhoogd zou moeten worden om de mens van 
zonde te Redden en eeuwig leven te geven.  
De profetische invulling en vervulling van dit 
Schriftgedeelte door Jezus was voor Nikodemus 
klaarblijkelijk nieuw!! 37   
Jezus geeft de essentie van de bekende Joodse 
Midrasj weer en past die toe op zichzelf: 

 

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. … 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. (Johannes 3)  

 

We zien hier de prachtige relatie tussen Jezus uitspraak dat geloof in de Naam van de 
Messias levens-belangrijk is. Volgens Johannes (h1) is de Messias het Woord van God 
(Memra). 

 
36 Mechilta DeRabbi Jismaeel Amalek1; Misjna Rosj HaSjana 3,8; Pirke DeRabbi Eliezer H.53; Targum 
Jerusjalmi I en II loc.cit., Nieuwenhuis (1991). 
37 Geen van de discipelen of de volgers van Jezus verwachtte en snapte dit (nog). Alsof Johannes wil 
zeggen: zelfs de gelovige leraar van Israël, Nikodemus, snapte dit nog niet. 
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De Targum Jonathan stelt  dat de zondaar (alleen) zal leven als hij met een oprecht hart 
aandacht schenkt aan de Naam van het Woord (Memra) van God. De Naam staat voor de 
Heilige Godsnaam JHWH (Hemelse Vader) . Ongetwijfeld kende Nikodemus Jezus bij zijn 
aardse, Hebreeuwse naam en kon zo de relatie leggen:  

JESJOEA:  Heilbrenger, Redder  van God uit de Hemel 
 

 
Een  SaRaPh,  DE SLANG van  HET KOPER  en  DE MESSIAS VAN ISRAEL 
 

God beval aan Mozes een SaRaPh  te maken, om die te verhogen tot Redding van het volk 
van hun zonde. Jezus en Nikodemus begrijpen de betekenis van SaRaPh.  
Het stond voor de giftige slangen, het gif van de zonde, maar ook het (ver) branden en 
verteren van die zonde door Gods vuur op het koperen brandoffer-altaar als de mens het 
zonde-offer bracht. Het is tegelijkertijd het beeld van de zonde  en  het beeld van Gods 
oplossing van het probleem van de zonde. 
 
De slang van het koper  op de paal, is de meest harde confrontatie voor ons stoffelijke, 
zondige mensen. Zonder geloof in Gods messiaanse reddingsplan zijn we verloren en sterven 
de eeuwige dood. Tegelijk wijst het koper van de slang  ons op Gods uitweg tot Redding: er 
zou een Middelaar komen uit de hemel, een vleesgeworden Woord van God. 
 
 

Zo werd de Christus, de Messias van Israel, 
tegelijkertijd: 
 
tot beeld van de zonde,  
of scherper gezegd, voor ons mensen is Hij 
tot zonde gemaakt,  
 
en  
 
tot beeld van onze redding,  
zo heeft Hij Gods rechtvaardige oordeel over 
onze zonde verteert, door het oordeel van 
God van ons weg te nemen. 
 
 

In de Ene slang van het koper;  

komen de zonde van de mens  

en het herstel van God,  samen  

in 1 persoon: de gekruisigde Christus,  

de Messias van Israël,  

ook voor de volken.  

 
 

Na Jezus opheffing aan het kruis, Zijn lijden en sterven voor onze zonden, lijkt Nikodemus de 
Woorden van leven en wedergeboorte die Jezus tot Hem gesproken had te hebben 
begrepen! Jezus heeft ons verlost uit het domein van de slang!38  
 

 
38 Joh 12:28-33 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld 
buitengeworpen worden; 32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 
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Nog één aspect van SaRaPh moest vervuld worden. Nikodemus realiseerde zich dat Jezus 
als de Redder het verdiende om voor Zijn werk met kostbare specerijen en balsem geëerd 
te worden (Johannes 19:39-40): 

 

En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en 
hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, 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 koperen slang en Jezus:  

 

Door geloof in de Naam van het Woord van God, 
is en blijft het een Joods Hebreeuws Gods-mysterie  ten leven: 

 
 

 
Tel maar na:   

358 ! 
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NABESCHOUWING  
 
Als we Jezus houding naar Nikodemus en andersom, Nikodemus houding naar Jezus bekijken 
tegen de (vroege) Joodse achtergrond en Traditie, dan kom ik in deze korte studie tot de 
conclusie dat beiden respectvol met elkaar omgaan en de weg ten leven zoeken 
(Nikodemus) en de weg ten leven aanbieden en brengen (Jezus).  
 

“Wedergeboorte” is mijns inziens hierbij minder het sjibbolet van de groep fortuinlijken die 
ten hemel zal varen, dan wel het proces van het tot het inzicht komen en aanvaarden dat 
Jezus de Messias van Israël is, die aan het kruis als Lam van God de zonden der wereld 
wegneemt. Dat inzicht met een gelovig hart aanvaarden als de waarheid en daaruit gaan 
leven, is dat niet wedergeboren worden door Gods Geest?  
 

Op zeer respectvolle wijze maakt Jezus dit duidelijk aan Nikodemus door zich te openbaren 
in de kennis die Nikodemus al had van de Torah en het inzicht van Gods reddingsplan voor 
Israël en de wereld. Nikodemus verwachte zeker de Messias, als de Koning van Israël. Maar 
een lijdende Messias?? 
Op zeer respectvolle wijze getuigt Nikodemus van zijn respect voor en geloof in Jezus in hun 
onderlinge gesprek (Joh.3) , door Hem te verdedigen (Joh.7:48-51) en metterdaad door 
Christus na zijn lijden en sterven de eer te bewijzen met het brengen van de  mirre en aloë, 
ongeveer honderd pond!, voor Jezus balseming en begrafenis. Dan begraven Jozef van 
Arimatea, die volgens Mattheus een discipel van Jezus geworden was,  en Nikodemus Jezus 
lichaam. (Joh.19:39-42).  
De elf discipelen (toekomstige apostelen) lijken hier geen rol te spelen. 
 
 
 
Nikodemus en Jezus in (enkele) christelijke commentaren. 
In de eerste plaats zien we dat de commentaren op Johannes 3, het gesprek van Nikodemus 
en Jezus, niet/beperkt tegen de achtergrond worden geplaatst van de (vroege) Joodse 
Traditie.  
Soms lijkt er zelfs een tendens naar voren te komen om Nikodemus houding en gedrag niet 
positief af te schilderen (dit is een eufemisme!!). 
 
Zo schetst de WBC(Word Biblical Commentary): The “we know” of Nicodemus (v 2) is tacitly 
corrected by the “we know” of the Redeemer (οἴδαμεν), who bears unique witness to 
heavenly realities (ὃ ἐωράκαμεν), and of the Church that perpetuates his testimony. 
Tragically the refusal of the witness by Nicodemus is also representative of its rejection by 
his generation, .. .39 
Om dit duidelijk te maken stopt volgens WBC Jezus het gesprek met Nikodemus na vers 12, 
met andere woorden Jezus serveert Nikodemus negatief af (aangehaald wordt in dit geval 
o.a. Bultmann). 
 
Volgens WBC is vers 13 en volgende achteraf door Johannes als getuigenis opgeschreven. 
Vers 13 wordt als volgt gelezen: Jezus is neergedaald naar de aarde en de verhoging van 
Jezus is de hemelvaart en opname in hemelse heerlijkheid. 
 

De werkelijke tekst van vers 13 (Joh.3) leest echter: “ En niemand is opgevaren naar de 
hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.”  

Ik denk dat Jezus hier Deuteronomium 30:12 citeert (Een mens hoeft niet naar de hemel op 
te stijgen om Gods wet/wil te leren kennen).  Jezus maakt Nikodemus duidelijk dat Hij uit de 
hemel is neergedaald om Gods wil te volbrengen en aan iedereen te tonen, ook aan 
Nikodemus!! Ook sluit Jezus referaat naadloos aan bij Spreuken 30:4: “Wie klom op ten 

 
39 Beasley-Murray, G. R. (1999). John (Vol. 36, p. 49).WBC/Word Biblical Commentary. Dallas: 

Word, Incorporated. Loc.cit. 

https://ref.ly/logosres/wbc36?ref=Bible.Jn3.11-12&off=185&ctx=hentic+word+of+God.+~The+%E2%80%9Cwe+know%E2%80%9D+of+Nic
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hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind [Ruach] in zijn vuist verzameld? Wie heeft de 
wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is 
zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch.” [vgl Targum Jonathan op de 
koperen slang Num 21, en Jezus uitleg in Joh.3 ! ]. 
 

De verdraaiing van de tekst heeft een negatieve houding van Jezus naar Nikodemus en 
Israël tot gevolg! 
 

Het schijnt mij toe dat Beasley-Murray (en Bultmann?) hier toch een houding aannemen die 
anti-Joods en pro-christelijke kerk op mij overkomt.  
 

 
Andere uitleggingen 
Als de woorden in vers 13 (e.v., tot vers 23 max.)  echter door Jezus zijn uitgesproken (waar 
ook de auteur van uitgaat), dan wordt Nikodemus niet door Jezus af geserveerd , maar loopt 
Jezus onderwijs aan Nikodemus door om hem te wijzen op de uitvoering van Gods 
reddingsplan , ook voor hem, voor Israël, en de hele wereld. 
Dan is de “verhoging” van Christus in dit geval niet zijn hemelvaart c.a., maar zijn verhoging 
aan het kruis.  
De meeste commentaren delen deze visie; zoals  
- Statenvertalers-notenapparaat (1637) 
- de Wuppertaler Studienbibel (1989)  
- Prof Pinchas Shir, Moses’ Serpent and the Son of Man (2018)40 
- en ‘A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John’,  
die het volgende hierover stelt:  
 

14. καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν κτλ. 
ὑψοῦν means “to lift up,” either literally or figuratively, when it is equivalent to 

“exalt.” In Acts 2:33 (τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ ὑψωθείς) and Acts 5:31 (τοῦτον ὁ θεὸς … 
ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ) it is used of the exaltation by God of Jesus to His right hand, 
i.e. of the Ascension. Cf. Phil. 2:9 and Isa. 52:13, where it is said of the Servant of 
Yahweh ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα. 

But the word is not used thus in the Fourth Gospel, where it is always applied to 
the “lifting up” of Jesus on the Cross, and is always found in connexion with the title 
“Son of Man”41 

 

But this is undoubtedly the parallel which is drawn in the words of Jesus in 3:14.  
 

Those who looked in faith upon the brazen serpent uplifted before them were 
delivered from death by poison; those who look in faith upon the Crucified, lifted up 
on the Cross, shall be delivered from the death of sin.42 

  
Daar sluit ik me graag bij aan, mede gezien de uitleg van de koperen slang uit Num 21 in de 
vroege Joodse Traditie: 
Door zijn verhoging aan het kruis, heeft Christus ons verlost van het gif van de zonde die tot 
de dood leidt. Door in geloof op te zien naar Hem zullen we (eens) met/tot Hem verhoogd 
worden in zijn hemelse heerlijkheid! Echter: zonder Christus verhoging aan het kruis is er 
ook geen verhoging voor ons in heerlijkheid. 
 
Wim Nieuwenhuis 
10-09-2021 
Reacties naar nieuwejw@gmail.com 

 
40 Shir, prof. Pinchas 16-10-2018  op https://israelbiblecenter.com/  
41 Bernard, J. H. (1929). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. 
John. (A. H. McNeile, Red.) (pp. 112–113). New York: C. Scribner’ Sons. 
42 Idem pag 113 
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