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Shalom,

. . . .

Wat moeten we ons voorstellen bij Joh. 3:14-15? Hoe kunnen
we Yeshua vergelijken met een slang op een paal? Laten we
eerst het verslag in Johannes 3 in zijn context zetten. Yeshua
was met Nicodemus, die een farizeeër was en een leider van
het Joodse volk, aan het spreken. Hij was een man van geloof
en respecteerde Yeshua. Nicodemus ontkende niet dat
YHWH met Hem was want de tekens die Yeshua verrichtte
getuigden van de macht van de Almachtige (Johannes 3:1)

Naarmate de dialoog vordert, daagt Yeshua Nicodemus uit
en vertelt hem dat hij opnieuw moet worden geboren. Als
Nicodemus dit moeilijk vindt, vertelt Yeshua hem dat hij als
leraar van Israël deze dingen zou moeten begrijpen. En dan
begint Yeshua over zichzelf te spreken als de "Zoon des
Mensen" en legt de link:

Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn
opgeheven heeft, zo moet ook de Zoon des mensen
opgeheven worden, 15 opdat elkeen die in Hem gelooft, niet
zal vergaan maar het eeuwige leven hebben.

Wat is er gebeurd toen Yeshua "opgeheven" werd? Hij is
gestorven. Het was de dood die aan het kruis was, niet het
leven. De slang op de paal was geen levende slang! Het
was een dode slang. Al het kwaad, de wereldsheid en het
vlees waar het voor stond, was daar verslagen! Het
vertegenwoordigde de dood zelf!

Yeshua wilde dat Nicodemus begreep dat waar hij naar
keek, dood was, maar door zijn zonde te erkennen, zich te
bekeren en omhoog en verder te kijken zou men het leven
vinden.

. . . .

We kunnen vandaag nog door de slang worden gebeten.
Maar we kunnen ervoor kiezen om het leven te hebben door
ons te bekeren, te sterven aan onszelf, en voorbij de dode
Messias naar Zijn opgestane leven te kijken! Als we naar
Yeshua kijken, moeten we ook naar het Licht kijken en de
verborgen dingen in ons leven laten onthullen, zodat we ons
kunnen bekeren en schoon zijn voor Hem. Wandelen in het
licht is een levenslang proces en YHWH laat ons in Zijn genade
niet alles tegelijk zien. Als de slang je bijt, zul je doodgaan. Kijk
dus naar Messias en leef! (Joh. 3:19-21)

Shabbat shalom,
Ardelle

Shalom,

. . . .

What can we make of John 3:14-15? How can we
compare Yeshua to a serpent on a pole? First, let's put
the account in John 3 in its context. Yeshua was
speaking to Nicodemus who was a Pharisee and a ruler
of the Jewish people. He was a man of faith and
respected Yeshua. Nicodemus did not deny that YHWH
was with Him as the signs which Yeshua performed
attested to the Almighty's power (John 3:1)

As the dialogue continues, Yeshua challenges
Nicodemus and tells him that he must to be born again.
This is a struggle for Nicodemus. Yeshua tells him that
as a teacher of Israel he should understand these
things. And then, Yeshua begins to speak of Himself as
the "Son of Man" and makes the connection:

John 3:14 "And as Moshe lifted up the serpent in the
wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
15 "that whoever believes in Him should not perish but
have eternal life.

What happened when Yeshua was "lifted up"? He
died. It was death that was on the cross, not life.
The serpent on the pole was not a live snake! It was
a dead snake. All of the evil, worldliness and flesh
that it stood for was defeated there! It represented
death to self!

Yeshua wanted Nicodemus to understand that what he
was looking at was death, but by acknowledging one's
sin, repenting, and looking up and beyond, one would
find life.

. . . .

We can still be bitten today by the serpent. But we
can choose to have life by repenting, dying to self,
and looking beyond the dead Messiah to His
resurrected life! When we look upon Yeshua, we
must also look upon the Light and let it reveal the
hidden things in our life so we can repent and be
clean before Him. Walking in the light is a lifelong
process and YHWH in His mercy does not reveal
everything at once. When the serpent bites you, you
will die. So look to Messiah and live! (John 3:19-21)

Shabbat shalom,
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