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Wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke dingen (zonden) doen.
Romeinen 2:2
In een gesprek met de Duitse evangelist Wilhelm Busch (bekend door zijn trouw in de nazi-tijd)
klaagde een nogal zelfbewuste gentleman over het feit dat de Christenen zo’n probleem maken van
de zonde. Ziet u, dominee Busch, ik zat in het verleden in het leger. Ik was officier, om precies te zijn.
Nou, als een soldaat iets verprutste, dan kreeg hij eenvoudig op z’n kop van me. Dat was alles.
Waarom zou God daar nou moeilijker meer omgaan?!
Busch zei nogal direct tegen hem: U was toch officier bij de rechtbank, en als zodanig hebt u heel wat
aangeklaagde mensen voor u gezien. Hebt u die allemaal alleen maar op hun kop gegeven en
gewoon weer weggestuurd? Mijn complimenten voor zoveel verdraagzaamheid!
Een beetje zenuwachtig kwam het antwoord: Nou ja, als iemand werkelijk te ver was gegaan en de
wetten had overtreden, dan werd hij natuurlijk veroordeeld.
Hoezo dat?, vroeg Busch.
Nu, omdat er nu eenmaal een wet is, en wie die wet overtreedt, die moet gestraft worden.
O, bestaat er een wet?! Welnu, ik wil u iets zeggen: God kent óók een rechtsgeldige wet. Dat zult u
wel begrijpen. En recht blijft altijd rechtsgeldig. Wie bijvoorbeeld de tien geboden ook maar één keer
heeft overtreden, die wordt veroordeeld. Want God is rechtvaardig!
De officier dacht na. Busch ging ad-rem verder: U gaat dus uw veroordeling door God tegemoet.
En de officier antwoordde: En u dan?!
Busch antwoordde: Ik heb mijn veroordeling al achter de rug.
Verbluft keek zijn bezoeker op. Al achter de rug? Bent u vrijgesproken?
Nee, ik ben ter dood veroordeeld. Ik heb dat oordeel erkend en aanvaard. En dat kon ik, omdat
Iemand borg stond voor mij, Die in mijn plaats het doodsoordeel wilde dragen.
Iemand die borg stond? Wie was dat dan?
Jezus Christus, op Golgotha. En nu geldt voor u de keus: u erkent het doodsoordeel dat God over u
heeft uitgesproken en maakt vervolgens aanspraak op die Borg, of in het andere geval … zou ik niet
graag in uw schoenen staan!
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