De kus van gerechtigheid en vrede
De woorden gerechtigheid en barmhartigheid spelen in het diaconale werk een belangrijke rol. Het zijn woorden
die we ook vaak tegenkomen in de Bijbel. Ze kenmerken God en als het goed is ook de mensen die bij Hem
horen. Psalm 85 zingt over de gerechtigheid en noemt in dezelfde zin nog een woord: vrede. ‘Goedertierenheid
en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar’ (vers 11).
Ik las een verhaal over twee schoolvrienden die elkaar trouw beloofden. In hun latere leven werd de één rechter
en de ander raakte aan lager wal. Op een dag werd de aan wal geraakte voor de rechter geleid en deze herkende
zijn jeugdvriend de rechter direct en dacht: ‘mijn vriend heeft mij trouw beloofd dus zal hij mij wel vrijpleiten’.
Maar de rechter dacht: ‘Als ik mijn schoolvriend vrijpleit, wordt ik beschuldigd van vriendjespolitiek, maar als
ik hem veroordeel breek ik mijn belofte aan mijn vriend’. Hij dacht diep na en vond een oplossing. De volgende
dag sprak hij een rechtvaardig oordeel uit over zijn vriend: € 500,- boete! Daarna stapte hij van zijn rechterstoel
af, deed zijn toga uit, liep naar zijn vriend en zei: ‘Ik moest recht spreken want anders zou ik mijn
geloofwaardigheid als rechter verliezen, maar omdat ik je vriend ben, zal ik deze boete uit mijn eigen zak
betalen’. De rechter had rechtgesproken en was ook trouw gebleven aan zijn vriendschap. Een mooi voorbeeld,
maar Gods weg gaat nog veel dieper.
Toen Jezus onze straf droeg aan het kruis ‘kusten’ liefde en heiligheid elkaar. Toen Gods goedertierenheid zelf
de straf op Zich nam, kuste Gods vrede de wereld. En terwijl de wereld toekeek en er niets van begreep, voltrok
zich een wonder van liefde en genade. Aan het kruis kusten de gerechtigheid en de vrede elkaar. Jezus heeft ons
nu zowel Zijn gerechtigheid als Zijn vrede geschonken. Tim Keller schrijft in zijn psalmendagboek: Liefde
zonder heiligheid is niet meer dan een sentiment; gerechtigheid en wet zonder besef van genade is farizees. Van
nature neigen we naar het een of het ander, maar het evangelie houdt waarheid en liefde bij elkaar in ons leven.
En hoe meer die twee in ons verenigd worden, des te meer we deel gaan uitmaken van de diepe gemeenschap
met hen die net als wij het evangelie geloven.
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