Een schat op straat
In mei 2006 wandelde een man uit Breda in Ulvenhout door de Sint Annadreef.
Hij zag daar een plastic zak liggen. Er zat een groot aantal bankbiljetten in: het
lieve sommetje van € 100.000,=. De man leverde z’n vondst op het politiebureau
af.
Het duurde niet lang of verschillende mensen kwamen opdraven. Zij beweerden
allen de eigenaar te zijn. Volgens de politie zat de rechtmatige eigenaar er niet
tussen.
Ze deden vergeefse moeite om in het bezit van dat vermogen te komen. De Heere
Jezus Christus biedt ieder mens een grote schat aan. Om in het bezit daarvan te
komen, is het níet nodig bedrog te plegen. Integendeel, de voorwaarde is juist
om helemaal eerlijk te zijn tegenover God. Om te erkennen dat je van jezelf
helemaal geen recht hebt op zoiets moois.
Díe erkenning is niet tevergeefs. Wie voor God niets meer wil verbergen, maar
zich aan Hem uitlevert zoals hij is, die wordt schatrijk!
Inderdaad, het is een innerlijke rijkdom:
vrede, rust, zekerheid en blijdschap.
De waarde daarvan is toch niet in geld uit te drukken?
De zak met geld bleek later met afpersing te maken te hebben. Een ondernemer
was door gemaskerde mannen overmeesterd en daarna vrijgelaten met de
opdracht op de bewuste plek een ton neer te leggen. De bang gemaakte man
deed het. Maar voordat de criminelen het geld konden weghalen, was het al door
een voorbijganger gevonden.
Om ons mensen te bevrijden uit de macht van de boze, moest inderdaad een
hoog losgeld worden betaald. Zó hoog was de prijs dat we die zelf nooit konden
opbrengen. De eeuwigheid is daarvoor te kort!
Omdat Gods liefde naar ons uitging en Hij ons wilde bevrijden en gelukkig
maken, stuurde Hij Zijn eigen Zoon om het losgeld te betalen. Ja, Jezus
Christus betaalde met Zijn eigen bloed, door te sterven. Zó hoog was de prijs; zó
lief had Hij ons!
“Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil dat alle mensen
behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en
één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelf
gegeven heeft tot een losprijs voor allen.” (1 Timotheüs 2 vers 3-6 )

