EKS 17:1-7 : JESUS CHRISTUS,
ROTS VIR ONS GESLAAN
No. E5
is ko rt nadat die volk uit Egipte vertrek het —
voordat hulle by Sinai aanko m . Hulle
murm ureer teen die H ere. E n dis nie die
eerste keer nie.
In hfst.15 kom die volk by Mara, waar die Here
hulle op die proef stel — en d us 'n les wil leer (25).
Die wate r is so bitter dat hulle dit nie kan drink nie.
Hulle murm ureer en die Here wys vir Moses 'n stuk
hout wat hy in die water moet gooi — wat die water
laat soet word. Op pad verder kom hulle dan by die
oase, Elim, met sy 12 fonteine en 70 palmbom e.
In hfst.16 verlang die volk na Egipte se vleis en
murm ureer nogeens teen Moses — maar ook teen
die Here (3, 7, 8). Nou begin die Here om die manna
en kw artels te gee waarvan hulle deur die volgende
dekades sou leef. Dit was vir hu lle 'n teken dat God
hulle uit Egipte bevry het, dat Hy die Almagtige is, en
dat Hy hulle verset teen Hom opgem erk het (6-8).
Die volk se rebellie hier by Refidim (later Massa
en Meriba genoem), so kort op die hakk e van die
vorige kere, is dus des te m eer skokkend en
onversk oonbaa r. Sou Hy wat die see in twee kon
deel, en w at m ann a en kw artels uit die niet kon
voorsien, nie oo k water k on verskaf nie? Is dit nie Hý
wat hulle Refidim toe gebring het nie?

D

DIE GEBEURE

 Die volk is woedend vir Moses. Hulle dreig om
hom te sten ig (4 ). M aar hy p rotes tee r he ftig: hulle
probleem is m et die H ere, nie m et hom nie (2b). Hy
is reg . Trouens, die volk s ondig op 'n dubbele
manier teen God.
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•
Die volk tart die He re. As hulle wil hê Moses
moet vir hulle water ge e, is hulle uitda gend: "Is die
Here in ons midde of nie?" (7, OAV). Met ander
woorde: indien H y in ons m idde is — 'n ope vraag —
kan jy mos net jou vingers klap en ons sal water hê!

Hoe het Moses dit reggek ry om die Here se
bevel uit te voer? W at gaan deur hom as hy die staf
bokant sy kop uitlig — en dan met al sy krag slaan?
As enige m ens ooit geloof geha d he t, sien ons dit
hier. Hier is gehoorsaamheid sonder weerga.

•
Tweedens dui die begrip "rusie m aak" (2) in
Hebreeus op die maak van 'n hofsaak. Dis die
stam woord in die naam , Meriba (7), en Miga 6:1-8
gebruik dit vir die He re se hofsaak teen Is rael.
Die volk k la vir Moses aan. M aar hy is net die
Here se ve rteen woo rdiger. Ein tlik plaas hulle dus vir
God in die beskuldigingsbank!

 As Moses se sta f die rots tref, bars dit oop en 'n

 God is regverdig. Die mense kla Hom aan. Goed
dan, goed dan, die saak sál aangehoor word!
Maar wie sal op die bank sit? Mo ses sal die
regter wees! En die leiers die jurie! (5).
Moses moet sy staf saamneem (5). Dis simbool
van gesag, oordeel en regspraak. Dis die staf
waarmee die Nyl se water in bloed verander, die see
gekloof en d ie geveg teen Am alek behe er is (9).

 W at volg, is sekerlik een van die mees
verstomm ende insidente in die ganse Bybel. Die
Here gaan op 'n rots staan. Moses m oet dit dan met
sy staf slaan — w aarna daa r water sal uitvloei (6).
Die NAV (sien ook NASB; Amplified; AV; NKJV)
vertaal die voorsetsel beter as die OAV en die NIV:
die H ere h et bo-op die rots gaan staan.
Mense staan voor God, nooit andersom nie! En
tóg, hier gebeur die ondenkbare: die Here gaan voor
die mens staan — om verhoor te word, en om die
plek van 'n skuldige in te neem en ges laan te word.

stroom lewegewende water begin daaruit vloei.
Se ke rlik was dit nie 'n soebatstroom pie nie. Die volk
was imm ers 'n ontsaglike skare, om nie van hulle
diere te praat nie.
Ons teks beskryf nie die water nie, maar Ps 105
— wat God se groot verlossingsdade besing —
besk ryf hoe dit was: "Hy het 'n rots oopgebreek en
daar het water uitgestroom wat soos 'n rivier deur
die dorre gebied gevloei het" (41).
DIE OP EN BAR ING S-H IST OR IESE B ET EK EN IS

 Uiteraard m oet mens nie Christus in elke Ou
Testamentiese vers pro beer inlees nie. Maar ba ie
van ons is so geïntimideer deur hedendaagse
ongeloofsteo logie dat ons bang is om C hristus
hoegenaam d in die Ou Tes tam ent raak te sien. So
'n besk ouing bots egter lynreg teen onontko m bare
Nuwe Testamentiese getuienis. Voordat jy dus
Christus uit die O u T esta m ent k an u ithaal, m oet jy
eers die Nu we Testam ent oorboord gooi.
Oorweeg byvoo rbee ld die vo lgende: "D aarna het
Hy by Moses en al die profete begin en al die
Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hu lle
uitgelê" (Lk 24:27). "Filippus het by hierdie
Sk rifged eelte (Jes 53) begin en die evangelie oor
Jesus aan hom verkondig" (Hd 8:35). Vergelyk ook
onder meer Jh 5:39 en 1Pt 1:10-12.

 Is God dan skuldig? Allerm ins! D is die volk wat
sk uldig is. W at gebeur dan hier? God is 'n God van
geregtigheid. Sy wet móét bevredig word. Maar as
Verbondsgod wil Hy Sy volk red. Daar is net één
u itw eg — Hý moet in hulle plek die oordeel dra!
"Is die Here in ons m idde ...?", het die volk
smalend gevra . Ind erdaad! M aar án ders as wat hulle
ooit sou kon dink. Hy staan nie net tussen hulle nie
— H y staan in hulle plek. Hy dra hulle skuld!

 W at hierdie spe sifiek e Sk rifged eelte betref, het
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ons glasheldere Nuwe Testamentiese mandaat om
Christus daa rin te lees: "... hulle (die hele volk Israel)
het gedrink uit 'n geestelik e ro ts w at m et hulle
saamgegaan het. Die rots was Christus" (1Kor 10:4).
God belowe in Eks 17 die komende soenoffer
van Sy Seun! V ers 6 antisip eer in 'n enkele sin die
hele evangelie!
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Luister na 2Kor 5:21: "Christus was sonder
sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar
b e h a n d e l .. ." H y w a s o n s s tra fd ra e n de
plaasvervange r!

 Ons vind selfs meer as Christus hier. Ons vind
ook die Heilige Gees. In Jh 7:37-39 belowe die Here
Jesus die Heilige Gees soos strome lewende water
— as 'n uitvloeisel van Sy kruisiging en verhoging.
En inderdaa d is dit presies ho e dit gebeu r het.
NUM ERI 20:1-13

 Ve ertig jaar later is Mo ses in 'n soortgelyke
ko nfronta sie m et die volk. Daar is weer nie water
nie, en daar is weer 'n rots en 'n staf ter sprake —
maar nóú staan die besonderhede van Moses se
opdrag in skrille kontras met dié van Eks 17.
•
Anders as destyds, toe hy die rots moes
slaan, moet Moses nou m et die rots praat.
•
Hierdie keer moet Moses vir Aäron
saam neem , terwyl die staf wat hy m oet vat nie sy
eie is nie, m aar Aäron s'n (8, 9; 17:1 0). W aar die
eers te gebeurtenis dus 'n reg sk arak ter gehad het, is
dit hierdie keer van 'n priesterlike aard.

 In plaas van met die rots te praat, slaan Moses
dit egter in sy woede vir die volk — twee keer (11).
Nogtans kom daar genoeg water uit vir volk en vee.
Moses se oortreding is egter geen geringe saak
nie. Hy (en sy broer) sal Kanaän nie binnegaan nie!
As ons eerlik is, voel dit of Moses se straf totaal
buite verhouding met sy oortreding is. Vir veertig jaar
het hy die Here getrou gedien — soos min, indien
en ige, voor of na hom. Vir dekades het hy vir net
een ding geleef — om die He re se verbondsvolk d ie
beloofde land binne te lei. En nou word hy op die
drum pel van sy triom f ges tuit!
W aarom hierdie verskriklike straf? Is dit bloot
omdat hy vo or die volk aan die Here ongehoorsaam
was? Nee, nee! Dit gaan om veel meer: die
Christus-profe sie wa t ook by hierdie geleenth eid
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voor die volk se oë moes afspeel, is op 'n skreiende
wyse geweld aangedoen!
Christus is net eenmaal gekruisig — eens en vir
altyd (Rm 6:9-10; Hb 9:26, 28). D it was 'n volm aak te
werk — en bly die volk om e en genoegsam e basis
en bron van alle seën vir diegene wat deur geloof
met Hom verenig is. En al wat nodig is om dit te
bekom, is om me t die Here te "praat" — om dit in
gebed te vra — op grond van Christus se eens en
vir altyd afgehandelde en volkome werk!
•
Twee verskillende Hebreeuse woorde word
in Eks 17 (tsur) en Num 20 (sela) vir "rots" gebruik.
Hoewel som s uitruilbaar, wonder m ens of dit dalk
betekenisvol is dat tsur m eer o p 'n so liede ro ts wys,
terwyl sela meerm ale dui op 'n rots met 'n skeur in.1
•
In hierdie tragiese gebeurtenis sien ons
eerstens hoe ononderhandelbaar be langrik d ie
evangelie vir God is. Ons sien tweedens tot watter
aanstoot dit vir Hom is as mense iets by Sy Seun se
volm aak te werk w il voeg. O ns sien derdens watter
pr em i e H y o p d ie O u T e s t a m e n t i e s e
voorafskaduings van die evangelie plaas.

 Ten spyte van die volk se murm ureringe, en ten
spyte van Moses se ongehoorsaamheid, kom daar
nogtans water uit die ro ts uit. Hoe genadig is die
Here nie! En hoe trou bly Hy nie aan Sy
verbondsbeloftes nie! W aarlik, al is ons ontro u, Hy
bly getrou (2Tm 2:13).
SLOT

 'n Bekende joernalis het 'n ruk gelede die
evangelie openlik verwerp — om dat dit k wa nsuis nie
sin maak nie. Sy kan nie sien waarom God — as Hy
dan soew erein en alm agtig is — nie sonder meer
ons sondes kan vergewe nie. Waarom m oes Sy
Seun op so 'n groteske wyse sterf? 'n Pa — om haar
aan te haal — werk mos nie so met sy kinders nie!

Dis tragies e on kun de w at so praa t!
Nooit sal God in enige van Sy handele strydig
met enige van Sy attribute optree nie. W at Hy doen,
is altyd in volle harmonie met ál Sy karaktertrekke.
D aarom , omdat Hy ook 'n heilige God van
geregtig heid is, kan en sal Sy verlossing nie b loot 'n
kwytskelding van sku ld wees nie. H y sal nie bloot
mense se sond esku ld onder die mat invee nie.
Sonde móét gestraf word — alle sonde, elke sonde.
Dis waarom die Seun gekom het — om
sonda ars se straf namens hulle te dra. Dis waarom
Hy waarlik mens moet wees, want net 'n mens kan
as plaasvervanger vir mense instaan. Dis waarom
Hy waarlik God moet wees, want net God kan
strafdraend m iljoe ne se sk uld betaa l.
Óf Ch ristus dra jou straf, óf jyself. En geloof —
om helsing van Christus — is die bepalende faktor.

 Les bes, d ie plaasvervangende m iddelaarswerk
van ons H ere Jesus Ch ristus was nie m aar 'n laaste
uitweg nie — 'n plan B. N ee, Hy is "... deur die
bepaalde raad en vo ork enn is van Go d oo rgelewer ...
en gekruisig ..." (Hd 2:23). En hierdie evangelie is al
eeue voor Golgota aan Israel verkondig. Trouens,
lank voor hulle het Abraham al die kom ende
Verlosser gesien (Jh 8:56). En lank voor hóm is al
aan Adam en Eva gesê dat die saad va n die vrou
die kop van d ie slang sal vermo rsel (Gn 3:15).
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Hierdie preke word elke week by die honderde gratis en
wêreldwyd per e-pos gestuur aan elkeen wat dit graag wil hê.
Geen kopiereg. Dupliseer dus gerus, of stuur elektronies verder.
Ons stuur graag 'n bekendstellingsvoorbeeld aan andere wie se
name lesers vir ons mag aanstuur, maar plaas diesulkes net op
ons adreslys as hulle dit dan in reaksie daarop self versoek.

1. Harris, Archer & Waltke, Theological Wordbook of the
Old Testament, Vol 2, p. 627.
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