Doodstraf
Rond het begin van de twintigste eeuw werden in Oostenrijk nog wel doodvonnissen
uitgesproken, maar keizer Frans Josef I (1830-1916) bekrachtigde die zó zelden dat ze
praktisch nooit werden uitgevoerd.
Zelfs toen éne Franz Bratuscha in 1900 volledig bekentenis aflegde dat hij z'n twaalfjarige
dochtertje had gewurgd en opgegeten, weigerde de keizer het doodvonnis te bekrachtigen en
werd hij levenslang opgesloten ... totdat drie jaar later het meisje op grond van een kleine
diefstal werd gegrepen!
Toen de officier van justitie onderzocht hoe Bratuscha zo'n ‘bekentenis’ had kunnen
afleggen, bleek dat de gendarme hem daartoe onder geweldige druk had gedwongen en dat hij
het daarna uit eergevoel had volgehouden.
Alle mensen verschijnen eens voor de hemelse Rechter. Hij vergist Zich niet, maar doorziet
alles. Wie niet in de Heere Jezus heeft geloofd en daarom nog niet van zijn zonden is bevrijd,
wordt gevonnist – en dat vonnis wórdt voltrokken! Het is de ‘levenslange doodstraf’ in de hel.
“Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10 vers 31).
Is er dan geen redding?
Zeker!
In Moskou was ook een man ter dood veroordeeld. De arts Friedrich J. Haas sprong zowel
bij de minister van justitie als bij de tsaar voor hem in de bres, omdat hij hem voor onschuldig
hield. Zijn inspanningen waren tevergeefs. Tenslotte wendde hij zich tot de metropoliet, de
aartsbisschop van de Russische Kerk. Ook deze zei: ‘Wie veroordeeld wordt, moet schuldig
zijn’. Haas reageerde: ‘Eminentie, u hebt Jezus Christus vergeten!’ – Daarop werd de man
zijn straf kwijtgescholden.
De veroordeling van Jezus Christus was niet een gerechtelijke dwaling, maar een
gerechtelijke moord. God liet echter toe dat Zijn Zoon zo stierf. Waarom? Omdat Hij als
Onschuldige de eeuwige hellestraf van talloze schuldigen op Zich wilde nemen! Om vele
mensen van hun zonden en het eeuwige oordeel te verlossen, moest Hij Zelf het oordeel
dragen, want God kan geen enkele zonde door de vingers zien. Ja, Christus stierf onschuldig,
voor schuldige mensen, zoals u en ik!
Dáár is de redding!
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8 vers
1).
Wie de Heere Jezus gelooft, is vrij van zonde en oordeel; hij ontvangt daarvoor in de plaats
Gods gerechtigheid en eeuwig geluk. God verheugt Zich over ieder mens die Hem daarom
vraagt. Hij heeft Zijn liefde immers bewezen door Zijn eigen Zoon af te staan. En Jezus
Christus toonde Zijn liefde door het Offer voor de zonde te worden.
Aanvaard toch
het aanbod van Zijn liefde!

