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Hoeveel weegt je leven?
Ik kom uit Noord-Afrika, en ben altijd erg blij als ik vrienden ontmoet uit mijn geboortestreek. Op een
dag zei ik tegen een paar vrienden: ‘Weten jullie wel dat de meeste mensen denken dat God bij het
laatste oordeel onze daden in de weegschaal zal leggen: de goede daden aan de éne kant, en de slechte
aan de andere kant? En dat Hij op die manier over ons eeuwige lot zal beslissen?’
Ze antwoordden: Natuurlijk! Denk je daar soms
anders over?
Ik dacht even na en zei toen: ‘Omdat de meeste
mensen daarvan overtuigd zijn, heb ik er wel
serieus over nagedacht. Want wat zou het me
opleveren als ik de hele wereld zou winnen, maar
uiteindelijk mijn ziel verlies door een gebrek aan
goede werken? Maar hoe meer ik nadenk over
deze gedachte, hoe meer problemen ik ermee
krijg’.
Hoe kun je dat nu zeggen?!, riepen ze uit.
‘Wel, als God inderdaad mijn zonden in de
weegschaal zal leggen, zou ik toch in elk geval
moeten weten hoe zwaar ze wegen, nietwaar? Het lijkt me dringend nodig het gewicht te kennen van
elke leugen, elke verkeerde gedachte, en bijvoorbeeld ook het gewicht van de hoogmoed, al is die ook
verborgen in mijn hart. Bovendien: wat is het totale gewicht van al mijn zonden in de ogen van de God
Die zo oneindig heilig is?
Maar dat is nog niet alles. Want ik vraag me ook af wat het gewicht van mijn goede daden zou zijn.
Want eerlijk gezegd doe ik er vaak veel te weinig, en als ik diep in mijn hart kijk zijn zelfs mijn weinige
goede daden vaak nog verprutst door mijn hoogmoed en door mijn verlangen om door de mensen
gerespecteerd te worden’.
M’n vrienden bleven stil. Toen zei één van hen: Onze enige hoop ligt dus in de barmhartigheid en
genade van God.
Daarmee was ik het helemaal eens: ‘Inderdaad, en God zij dank! Want Hij is écht barmhartig en vol van
genade. Maar Hij kan nooit genadig zijn en tegelijk Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardigheid vergeten’.
Een andere vriend vroeg toen: ‘Ik weet dat God alle dingen kan, maar leg me eens uit hoe Hij tegelijk
Zijn rechtvaardigheid kan handhaven en ons Zijn genade kan bewijzen’.
Ik antwoordde: ‘Dat is onmogelijk volgens de mensen. Wanneer een rechter een crimineel niet
veroordeelt voor zijn misdaad, dan is hij misschien wel barmhartig, maar niet rechtvaardig. En als hij
wel zijn perfecte rechtvaardigheid handhaaft, dan kan hij geen genade betonen. Maar God kan
tegelijkertijd een volkomen rechtvaardigheid en een echte genade bewijzen’.
Hoe is dat dan mogelijk? riepen ze allemaal verbaasd uit.
Ik gaf hun een illustratie: ‘Veronderstel eens dat de rechtvaardige straf voor mijn zonde een grote
geldsom zou zijn, en dat de rechter zelf dat bedrag zou betalen. Zou hij dan niet tegelijk rechtvaardig
en genadig zijn?’
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Mijn beste vrienden waren het daarmee helemaal eens. Inderdaad, zo’n rechter zou tegelijkertijd wel
heel genadig, barmhartig en rechtvaardig zijn!
Maar nu vroegen ze zich af of God datzelfde zou kunnen doen met ons als zondige mensen. M’n
vrienden zijn erg oprecht, zoals de meeste mensen in Noord-Afrika, maar door dit gesprek begrepen
ze opeens hoe gevaarlijk het is als je op je eigen goede werken vertrouwt. Ze hadden nooit ontkend
dat ze echte zondaars waren, maar nu wilden ze heel graag weten hoe we vergeving van zonden
kunnen krijgen en voor eeuwig gered kunnen worden.
God zegt dat het vaststaat dat iedere mens sterft én dat God daarna over ons leven oordeelt (Hebreeën
9:27). Ik legde hun dus uit dat de straf voor één enkele zonde de eeuwige dood is: vér verwijderd te
zijn van God. En dat is veel erger dan dat alleen maar je lichaam sterft.
Hoe kon God nu ooit onze straf op Zich nemen? Alleen door Zelf Mens te worden, en voor ons te
sterven. Dat is precies wat Christus voor ons heeft gedaan.
De Bijbel zegt ons ook dat God de mensen zó liefheeft dat Hij Jezus Christus heeft gestuurd om voor
ons te sterven. En dat Christus de straf wilde ondergaan door in onze plaats te sterven. Waarom?
Opdat alle mensen die in Hem geloven niet in de eeuwige straf komen, maar het eeuwige leven
hebben. Over Jezus Christus zegt de Bijbel: ‘… dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden
ontvangt door Zijn Naam´ (Hand. 10:43).
Rafiq (Egypte)
© uitgave: Evangelie-Lektuur Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL), www.uhwdw.nl, www.debijbelvoorjou.nl Bestelcode T063

