Het Rode Kruis
Tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog in het jaar 1898, naar aanleiding van de opstand van
de Cubanen tegen Spanje, bevond zich een Rode Kruispost op het 1200 kilometer lange eiland
in de Caribische Zee.
Op een dag zocht een hoge officier van het Amerikaanse leger de post op en vroeg om hulp:
‘Ik heb in mijn regiment een aantal zieke soldaten. Ze willen hun plek niet verlaten, maar
blijven. Daarom heb ik dringend medicijnen en andere medische hulpmiddelen nodig die u
hier heeft. Ik wil alles uit eigen zak betalen. Kan ik wat ik nodig heb, van het Rode Kruis
kopen?’ Deze overste, hoofd van het cavaleriecorps ‘Rough riders’ (= ‘Ruige rijders’), was de
latere Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858-1919).
Dokter Gardener kwam net aanlopen, ving zijn woorden op en reageerde: ‘Zelfs niet voor
een miljoen dollar!’
Roosevelt keek hem verbaasd aan: ‘Maar mijn mannen hebben het dringend nodig. Het zijn
dappere kerels op wie ik trots ben!’
‘Wij weten ook dat uw soldaten trots zijn op hun overste, maar de voorraden van het Rode
Kruis zijn níet te koop. U hoeft er alleen maar om te vragen, dan kríjgt u alles wat u wenst!’
***
Alle mensen zijn ziek, doodziek. Ze kunnen zichzelf niet helpen, maar zijn afhankelijk van
de hulpmiddelen die er zijn. Door de zonde is de mens een wrak geworden; hij ligt op z’n
sterfbed – en de dood grijnst hem al aan. En het is zijn eigen schuld ...
Wie durft te beweren dat hij nooit heeft gezondigd? Een leugen, een opwelling van drift,
jaloersheid, een wrok, trots, hartstochten, een ongepast woord – wíj tillen er vaak niet zo
zwaar aan, maar voor God zijn het zonden waarop stuk voor stuk de doodstraf staat. Ja, zó
heilig is de Schepper! En niet de beklaagde, maar de rechter velt het oordeel; dus is ’t alleen
belangrijk hoe de hemelse Rechter ertegenaan kijkt.
“De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand
verstandig was, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken ... er is niemand, die goed doet, ook
niet een” (Psalm 14 vers 2 en 3).
Tallozen hebben geprobeerd zichzelf te helpen, door goede werken. Maar de inspanningen
om geen fouten meer te maken, lopen altijd weer op teleurstellingen uit. En ook kunnen zelfs
duizend goede werken niet één zonde uitwissen.
Het enige ‘hulpmiddel’ dat beschikbaar is en dat God aanbiedt, aan alle mensen, is het bloed
van de Heere Jezus, Zijn Zoon. Hij stierf om het oordeel over de zonden te dragen, zodat God
nu mensen hun zonden kan vergeven. Wie ze eerlijk en met spijt voor Hem erkent, krijgt die
vergeving, wordt een gelukkig mens en mag tot in eeuwigheid in de hemel wonen!
“Allen hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet; en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is”
(Romeinen 3 vers 23 en 24).

