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11. Moses sondig en Josua word
Moses se opvolger
Numeri 20 - 36

God gaan deur met sy verlossingswerk
God laat nie sy volk in hulle sondige staat nie.  Dit wat gebeur in die 
Ou Testament wys heen na Christus se verlossingswerk in die Nuwe 
Testament. Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:  

Net die wat na Christus opsien sal lewe.

Moses wys as middelaar heen na Christus die enigste ware 
Middelaar.

Moses sondig

suidelike grens van Kanaan.  Hul voorouers het hier omgedraai omdat hulle 
te bang was om Kanaan binne te val.  Hulle het in die woestyn gesterf.

die proef gestel.  Die Here is   genadig.  Moses moet sy staf neem en saam 

water gee as hulle met hom praat.  Moses is egter ongeduldig.  Hy raas met 
die volk en in sy woede slaan hy tweemaal op die rots sonder om die eer aan 
die Here te gee.  Die Here laat dadelik water uit die rots vloei, maar Moses 

Kanaan binnetrek nie.  Omdat die volk hier getwis het, word die plek Meriba 

Deur sy optrede het Moses die heiligheid van God aangetas.  Moses het nie 
gelowig opgetree nie, maar volgens wat hyself gedink het reg is.  Sonder 
geloof is dit onmoontlik om God se wil uit te voer.81

81 Heb. 11: 6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God 
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Boodskappers na Edom 
Moses stuur boodskappers na die koning van Edom met die versoek om die 
Israeliete toe te laat om deur sy land te trek.  Hy beloof Edom dat Israel nie 
deur lande of wingerde sal trek nie, maar mooi op die Koningsweg sal bly.  

ompad om Edom trek aangesien die Here hulle uitdruklik verbied het om 
teen Edom te veg.  Die Here het aan Edom hulle land gegee en Israel moet 
dit eerbiedig.  Die Edomiete vertrou egter nie die vrede nie en trek met baie 
manskappe uit om Israel te keer.  Edom word later deur die Here gestraf  
omdat hulle altyd vyandig teenoor die Israeliete gestaan het.82

beloofde land nie binnegaan nie.

Die koperslang

sommige Israeliete word gevange geneem.  In die geveg teen die soldate 
van Arad gee die Here aan Israel die oorwinning. Al hul stede word met die 
banvloek getref.  Daarom noem hulle die plek Horma, wat “ban” beteken.

Aangesien Israel nie deur Edom kon trek nie, trek hulle deur die Araba-
woestyn.  Hulle kla alweer.  Die Here stuur giftige slange wat baie van hulle 
pik, sodat hulle sterf.  Baie van die volk het berou oor hul ongeloof en vra 
Moses om vir die Here te bid dat Hy die slange wegneem.  Die Here verhoor 

82

verstik het, sodat sy toorn altyd verskeur en hy gedurigdeur sy grimmigheid 
behou.
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die ewige lewe skenk aan almal wat gelowig na Hom opsien.83

Sihon en Og 
Nadat Israel van Edom af weggedraai het, kom hulle by die spruit Sered, aan 
die suide van die Dooie See.  Israel stuur boodskappers en vra Sihon, die 
koning van die Amoriete, toestemming om deur sy land te trek.  Hulle beloof 
die Amoriete dat hulle geen skade sal aanrig nie, maar Sihon weier.

Toe Israel nie wegtrek nie, trek Sihon met sy troepe uit om teen Israel te veg.  

van Sihon en tref sy stede met die banvloek.  Die volk woon daarna in die 
stede van die Amoriete wat hulle verower het.  

Dieselfde lot tref ook Og, die koning van Basan.  Hy en sy manskappe het 
teen Israel oorlog gevoer, maar hulle is verslaan.  Die oorwinning oor Sihon 
en Og het aan die volk die versekering gegee dat, wanneer die Here met 
hulle is, hulle die beloofde land sal kan inneem.

Balak beraam planne teen Israel
Na die oorwinnings oor Sihon en Og woon die Israeliete in die gebied oos 
van die Jordaan.  Hulle laer staan in die vlaktes van Moab, noord van die 
Arnonrivier.  Heelwat voorbereidings moet getref word voor hulle Kanaan 
kan binnetrek om dit te verower.  

Balak, die koning van die Moabiete, is bang dat die Israeliete sy land sal 
aanval en maak planne om Israel te verslaan.  Hy weet nie dat die Here Israel 
verbied het om Moab aan te val nie, aangesien die Moabiete afstammelinge 
van Lot is.84  Daarom het Israel om Moab getrek en hulle nie aangeval nie.  
Balak onderhandel met die Midianiete en wys hulle daarop dat die Israeliete 
hulle stelselmatig gaan uitroei.  Hulle sien egter nie kans om teen die 

83 Joh. 3: 14 en 15 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun 
van die mens verhoog word,  sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 

84
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Balak kry vir Bileam om die volk te vervloek

Waarskynlik het hy  gehoor van die wondertekens wat God vir Israel gedoen  
het.  Hy weet dat die heidense nasies ontsag het vir die God van Israel .  Hy 
gee voor dat hy God dien en daarom wonderwerke kan verrig.  Daardeur 

Balak stuur boodskappers na Bileam en vra hom om Israel te kom vervloek.  

Israel maklik verdryf sal  word as Bileam hulle vervloek.  Die Here waarsku 
Bileam om nie te gaan nie.  Daarna stuur Balak nog boodskappers en beloof 
om enige vergoeding wat Bileam eis, te betaal.  Die Here laat Bileam toe om 
te gaan, maar hy mag net doen wat die Here hom beveel om te doen.

Die volgende môre trek Bileam saam met die vorste van Moab weg.  God 
word kwaad vir Bileam en stuur die Engel van die Here om voor Bileam se 
esel in die pad te gaan staan.  Bileam slaan sy esel wat  die Engel van die 

keer slaan, vra die esel vir Bileam waarom hy hom slaan.  Die Here maak 

neer.  Bileam wil omdraai, maar die Engel van die Here beveel hom om 

Bileam seën die volk

beveel.  Balak is vol vertroue dat Bileam die Israeliete sal vervloek.  Balak 
bou op Bileam se versoek sewe altare en offer daarop sewe bulle en sewe 
ramme.  Die offers moet  God positief teenoor Balak stem.  Bileam staan 

Balak hom versoek het.

maak.  Bileam verwys na die koms van Christus, die ster uit Jakob, wat 
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85  Die Here gebruik die heidense 
profeet om die koms van die Messias aan die heidene te verkondig.

Israel verval in afgodery by Sittim
Bileam ontvang geen betaling nie, omdat hy die Israeliete nie vervloek het 
nie.  Tog gee hy aan Balak die raad om  Israel tot sonde en afgodery te verlei.  
Die Moabiete is skielik baie vriendelik teenoor die Israeliete en nooi hulle uit 
na Sittim om hul feeste by te woon. Die Israeliete neem die uitnodiging aan 

86

God straf die volk vir hulle sonde en 24 000 Israeliete sterf.  Terwyl die 

met die naam Kosbi na sy tent.  Dit gebeur direk nadat Moses bevel gegee 

opgehang moet word, sodat die plaag kan ophou.  Pinehas, die seun van die 

doen hy versoening vir die sonde van die volk en die Here laat die plaag 

sý geslag sal kom.

maak hulle dood.  Die Midianiete word verslaan en al die mans en vroue wat 
gesondig het, word om die lewe gebring.  Bileam word ook gevange geneem 
en gedood.  Deur die oorlog wreek die Here Hom op die Midianiete.  Hulle is 
skuldig aan die verbondsbreuk van God se volk deur hulle van Hom afvallig 
te maak.

85
te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. 

86

Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. 
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Moses neem afskeid
Die Israeliete maak gereed om die beloofde land te verower.  As gevolg van 
Moses se sonde by Meriba mag hy nie Kanaan binnegaan nie.  Die Here 

Moses pleit by God om hom tog toe te laat om Kanaan binne te trek, maar 
God word kwaad en wys sy versoek af. 

te lees.  Dit word in die boek Deuteronomium opgeteken.  Deuteronomium 

moet doen as hulle in Kanaan aankom en hoe hulle die land onder die 
stamme moet verdeel.  Die kern van sy boodskap aan die volk is dat hulle 

hul geskiedenis in die woestyn, sodat die volk besef hoe God hulle gelei en 
bewaar het.

Josua volg Moses op as leier. Dood en begrafnis van 
Moses
Moses aanvaar dat God hom nie sal toelaat om Kanaan binne te trek nie.  
Hy is egter besorg oor wie die volk na sy dood sal lei.  Op God se bevel dra 

het as leier vir die volk.  Moses gee ook die wetboek aan die Leviete met die 

twaalf stamme van Israel.

Op God se bevel klim Moses op die berg Nebo, vanwaar die Here hom die 
land Kanaan laat sien.  Hier sterf Moses en word deur God self begrawe op 

die aartsengel, oor sy liggaam gestry het.87

Die Israeliete treur 30 dae lank oor sy dood.

87 Jud. 1: 9 Maar toe Migael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die 
liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar 
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Die betekenis van Moses

volk wys hy heen na Christus – die Middelaar tussen God en sondaarmense.  

Daarom verwys die Bybel dikwels na God se wil in die Ou Testament as na 
Moses en die profete.88

In die Evangelies lees ons dat Moses en Elía op die Berg van Verheerliking 
in gesprek met die Here Jesus, aan Petrus, Jakobus en Johannes verskyn 
het.89 Moses het naby God geleef en het vasgestaan in die geloof. 
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