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Voorzichtig als de slangen 
 

‘Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, wees dan voorzichtig als de 
slangen en oprecht als de duiven’. 

Mattheüs 10:16 
 

 

Wees niet lui, zei koning Salomo, kijk naar de mieren. De Heer zegt: Kijk naar deze 
dieren, de schapen, de wolven, de slangen, de duiven. Wij kijken nu alleen naar de 
slangen. Daar leren we veel van. De Heer wijst ons op de slang als een voorbeeld 
van voorzichtigheid. Dit woord betekent: verstandig, wijs, bezonnen, bedacht zijn 
op iemands belangen. Christenen zijn ertoe geroepen niet onverstandig te zijn: 
‘Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is’ (Ef. 
5:17). Een dubbel ‘nee’ benadrukt hier het ‘ja’! De woorden ‘niet’ en ‘on-’ 
benadrukken dus: Wees verstandig! 

Wij moeten ons inspannen om de wil van de Heer voor ons leven hier op aarde te 
verstaan. De Heer benadrukt in Johannes 17 dat dit leven weliswaar in de wereld 
is, maar niet van de wereld. Hij zet ons aan het werk in de wereld. De wereld haat 
ons, dat is één. Wij mogen de wereld niet liefhebben, dat is twee. Wij moeten 
getuigen, want wij zijn in de wereld om kostbare zielen te redden van de eeuwige 
ondergang. Wij zijn hier gelaten om vrucht te dragen voor de Heer, Die ons kocht 
met Zijn bloed. Dus luister goed naar dit vers in Efeziërs 5: ‘Wees daarom niet 
onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is’. 

De slang is voor ons een voorbeeld van voorzichtigheid en verstandigheid (Gr. 
fronimos). Wij mogen van de Heer niet on-verstandig zijn (Gr. a-froon). Hij heeft 
alle dieren geschapen en alles gemaakt tot Zijn doel (Spr. 6:4). Ook van de slang 
kunnen wij dus leren. De Heer wijst ons op dit dier als een voorbeeld van 
voorzichtigheid. De slang is een even uniek schepsel als alle andere schepselen, 
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met even bijzondere eigenschappen zoals alle andere. Eén van de vele soorten 
slangen is de ongevaarlijke en nuttige zgn. landslang in Israël, die enorme 
hoeveelheden veldmuizen en sprinkhanen eet. Op dit dier wijst de Heer ons. Het 
zorgt er o.a. voor dat er genoeg eten kan groeien voor de mensen door veel voor 
de landbouw schadelijke dieren op te eten. 

De Heer stelt ons de slang voor ogen als een positief voorbeeld. Precies zoals de 
slang moeten christenen zich gedragen in de wereld! In Israël kende iedereen 
slangen. Voor ons in Nederland moeten de woorden van de Heer Jezus iets meer 
uitgelegd worden. De meeste van de 2.700 slangensoorten zijn ongevaarlijk. Ik 
zeg nu alleen iets over de manier van voortbewegen. Daarin zijn ze heel 
verstandig en vindingrijk, echt niet voor één gat te vangen. Wij als christenen 
kunnen er veel van leren. Slangen kunnen zich op het land voortbewegen op vier 
verschillende manieren: 

 

(1) de verticale golfbeweging, een soort ‘kopje 
duikelen’, dit is ideaal voor in de woestijn, anders 
worden ze veel te heet; het zijn immers 
koudbloedige dieren die de temperatuur van de 
omgeving aannemen. Zo raken ze het hete zand 
maar weinig aan. Zo maken ze ‘stappen’ van 
gemiddeld twee meter.   

 

(2) de horizontale golfbeweging, een soort platte 
salto’s, de slang houdt kop en staart op de grond en 
gooit het middelste deel van het lijf vooruit, enz. 
telkens om en om. 

 

 

(3) de accordeonbeweging, hij houdt zich met zijn 
kop vast, trekt zijn achterstuk samen, houdt zich 
dan met de staart vast en schuift zijn lichaam weer 
naar voren, enz. 
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(4) de rupsbeweging, hierbij trekt hij zich vooruit 
met zijn buikschubben waarmee hij afwisselend de 
ondergrond vasthoudt en weer loslaat. 

Verder kunnen slangen geweldig goed in water zwemmen. Maar… vliegen, dat 
doen ze alleen maar in fabels en mythen. 

Wat leren wij van het voortbewegen van slangen? De lessen van de Heer gaan 
immers over getuigen, over heengaan en vrucht dragen in de wereld, over 
vorderingen maken, over het feit dat we ons niet hoeven te schamen. 

Les 1. Geef nooit snel op bij het evangeliseren. Kijk welke openingen in het 
gesprek je kunt benutten, zoek naar aanknopingspunten, let op omstandigheden 
waardoor je weer een stap verder kunt komen. 

Les 2. Blijf met beide benen op de grond, probeer niet zweverig te zijn, blijf 
nuchter onder alles, verricht het werk van een evangelist. 

Les 3. Evangeliseren is vooruit komen. Dat doe je door je verstand te gebruiken. 
De Heer zegt: leer dit van de slang! Die is verstandig, die komt vooruit. Zie 
evangeliseren als een uitdaging, beschouw het als een sport. Vaak gebruikt de 
apostel Paulus beelden uit de sport om christenen aan te moedigen om 
vorderingen te maken, hun doelen te bereiken. Zie iedereen op uw pad als een te 
winnen ziel, wees wijs, win zielen voor de Heer. Soms is het afzien, soms is het 
zelfs lijden, inderdaad, maar verricht je dienst ten volle! 

 ‘Maar jij, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, doe het werk van een evangelist, 
vervul je dienst ten volle’ (2 Tim. 4:5). 
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