Een uitweg
Op een gedenksteen in de gevel van een huis op de Groote Markt in Rotterdam staat de spreuk:
‘In duizend vreezen’.
In het jaar 1572 werd de stad Den Briel als eerste stad op Nederlandse bodem door de
watergeuzen veroverd op de Spanjaarden. In datzelfde jaar trokken de Spaanse soldaten van het
leger van hertog Alva de Maasstad binnen om te plunderen.
In het bewuste huis op de Groote Markt waren heel wat mannen en vrouwen met hun
kinderen bij elkaar, bang voor wat er zou gebeuren als de soldaten het huis zouden
binnenkomen. Aan het geschreeuw in de stad dat steeds dichterbij kwam, was te horen dat de
roof- en moordpartij was begonnen.
‘Wat kunnen we doen?’, vroegen zij zich af. Eén kwam op de gedachte om een bok die in de
schuur stond, te slachten en met zijn bloed de ingang van het huis te bespatten. Dit plan werd
uitgevoerd. De bok werd geslacht, de voordeur half opengezet en het portaal met bloed bevlekt.
Daar kwamen de halfdronken soldaten van het Spaanse leger. Ze zagen het bloed, zeiden tot
elkaar: ‘Hier zijn anderen al geweest, hier is niets meer te halen!’ en gingen verder!
Gered door het bloed van een onschuldig dier!
Lang daarvoor had iets soortgelijks plaatsgevonden, maar op veel grotere schaal. Toen het
oude volk Israël uit de slavernij in Egypte verlost zou worden, ging Gods verderfengel door het
hele land om in ieder huis de oudste zoon te doden.
God had echter een voorziening getroffen; ieder kón aan het oordeel ontkomen. De Israëlieten
moesten een jong schaap slachten en het bloed daarvan aan de bovendorpel en zijposten van de
voordeur strijken. God zei: “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan” (Exodus 12 vers
13). Ook zij waren in veiligheid achter het bloed van een dier dat voor hen sterven moest!
Gods oordeel moet alle mensen treffen, omdat állen schuldig zijn aan ongehoorzaamheid aan
hun Schepper. God gaf echter Zijn Zoon, opdat Hij als de grote Plaatsvervanger het oordeel op
Zich zou nemen. Hij stortte Zijn bloed aan het kruis, Hij stierf. De Bijbel zegt: “Zonder
bloedstorting is er geen vergeving” (Hebreeën 9 vers 22).
Schuilt u al achter het bloed van Christus?
De Heere Jezus – Zelf onschuldig! – gaf Zijn bloed, opdat mensen zondenvergeving konden
ontvangen en zo aan Gods oordeel konden ontkomen.
“Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1 vers 7).
Het enige wat een mens moet doen, is z’n toevlucht tot Hem nemen en achter Zijn bloed
schuilen. Alleen zó ben je veilig voor het oordeel!

