Christus onze gerechtigheid
“en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid” Jeremia 23:6.
Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter en Hij
biedt dit karakter ons aan. Toen Christus ons doodvonnis op
Zich nam werden onze zonden Hem toegerekend. Hij stierf voor
onze zonden. “Om onze ongerechtigheden werd Hij
verbrijzeld” Jesaja 53:5.
Het is het evangelie dat de volmaakte gerechtigheid van God
aan de mens openbaart. Het evangelie openbaart ook de wijze
waarop gerechtigheid door de zondige mensen verkregen kan
worden, namelijk door geloof: Romeinen 1:16,17.
Het is door het geloof in het bloed van Christus, dat alle zonden
van de gelovige uitgewist kunnen worden en de gerechtigheid
van Christus daarvoor in de plaats kan worden gesteld, ten gunste van de gelovige. Het is het geloof
alleen.
Dat is alles wat God verlangt, opdat Hij ons om niet zal kunnen rechtvaardigen, door verlossing in
Jezus Christus. De gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend, door het geloof Romeinen
5:1,2.
M.a.w. het karakter van Christus wordt ons geschonken op het moment wanneer wij Hem aanvaarden
als onze Verlosser. De toegerekende gerechtigheid van Christus verheft de mens die in Christus
geloofd. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
De gerechtigheid Gods werd Abraham toegerekend door zijn geloof. Geloof zowel de gerechtigheid
Gods is een geschenk, het is een gave. We moeten niet
concluderen dat geloof onze zaligmaker is. Of dat er enige
verdienste is in het geloof.
Geloof is slechts de hand die Jezus aangrijpt. Geloof is het middel
waardoor de gelovige zich met Christus, als zijn persoonlijke
Verlosser verbindt. Geloof is als een reddingsgordel die een
drenkeling vastgrijpt om zich van de verdrinkingsdood te redden.
“maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn.
Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” Hebreeën 11:6.
Het waarachtig geloof brengt de gelovige in een levend contact
met Christus, zoals de zieke vrouw die genezen werd door het
aanraken van de zoom van Jezus’ kleed Markus 5:25-34.
Het is onmogelijk dat iemand met Christus in contact komt en geen genezing krijgt voor zijn ziel.
Wanneer een mens Christus als zijn leven en gerechtigheid aanneemt, wordt hij of zij een kind van
God. Zo’n persoon heeft niet alleen Christus gehoord als zijn gerechtigheid maar heeft zijn hart
geopend voor de Zon der gerechtigheid. God is blij wanneer Hij een mens vindt die aan Zijn liefde
beantwoord.
In Christus heeft de rechtvaardige een plaats in de hemel verworven en is erfgenaam van God en
mede erfgenaam van Christus Romeinen 8:17. God bemint de rechtvaardige zondaar zoals Hij Zijn
Eigen Zoon bemint.
Dit gaat alle menselijk verstand te boven, dat God ons als mede erfgenaam rekent. Indien wij deze
grote liefde van God jegens ons zouden geloven, dan zouden wij alles wat hoog en glorierijk in deze
wereld is verachten Filipenzen 3:7-9. “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God
door onze Here Jezus Christus”, “omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige
Geest, die ons gegeven is”. Romeinen 5:1,5. Geloof is zich volkomen afhankelijk stellen van het woord
van God, en verwachten dat het woord doet wat het zegt.
Daarom zal de rechtvaardige uit het geloof leven. Een rechtvaardige zijn is geen status of het bereiken
van een graad van heiligheid. Neen, een rechtvaardige is een mens die Jezus Christus als zijn
persoonlijke Verlosser heeft aangenomen. “Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid
lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen” Psalm 11:7.
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Christus onze gerechtigheid
In het jaar 1956 werd een man, James Fulton, door een rechtbank
veroordeeld tot de doodstraf voor een misdaad die hij niet gepleegd had.
Hij had een goed alibi. Maar omdat hij zich dicht bij de plaats van het
misdrijf bevond, en hij geen blanco strafblad had, was hij
hoofdverdachte.
Toen hij werd geconfronteerd met de radeloze weduwe, wees deze hem
onmiddellijk aan als de moordenaar. En omdat de politie en de inwoners
van het dorp behoefte hadden aan een snelle oplossing, waren ze bereid
om deze man zonder vorm van proces aan te houden.
De rechter deed de uitspraak dat hij moest sterven. Een maand later zou
hij veroordeeld worden tot de doodstraf. Maar vanwege bezwaarschriften werd het vonnis uitgesteld.
De advocaat van James Fulton werkte dag en nacht om afdoende bewijsmateriaal te vinden om zijn
cliënt vrij te krijgen. 4 juli 1958, 2 jaar later bekende de echte moordenaar Charles Rothschild dat hij
het slachtoffer had neergeschoten.
Maar toch was een onschuldig man beschuldigd en ter dood veroordeeld voor een moord die hij niet
gepleegd had. Het verbaast ons niet wanneer een onschuldig mens wordt vrijgesproken. Wij
verwachten niet anders. Want dat is recht.
Maar we zijn echter verontwaardigd wanneer een onschuldige wordt veroordeeld. We zijn
verontwaardigd wanneer een schuldig mens wordt vrijgesproken. Wij protesteren ertegen. Maar dat is
in feite wat God voor ons doet. Wij zijn schuldig en Hij spreekt ons vrij. Hoe kan de Rechter der ganse
aarde over de schuldige het onschuldige uitspreken?
“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid Gods in Hem” 2 Korintiërs 5:21. Christus nam
onze doodvonnis op Zich. Toen Hij aan het kruis genageld werd
werden onze zonden Hem toegerekend.
Toen Hij onze zondige natuur op Zich nam, kreeg Hij ook deel
aan onze veroordeling. Toen de mens zondigde, kon God
eenvoudig het oordeel hebben kunnen voltrekken, de mens
laten sterven. God zou dan rechtvaardig zijn, zonder genade.
Gods handeling met de zondaar is genadig en rechtvaardig en
verzoenend. Dit liefdevolle karakter van God bereikt Hij door
het kruis. “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar” Psalm 85:11. “En dit is
Zijn naam waarmede men Hem zal noemen: de HERE onze Gerechtigheid”.
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