Terminaal: het einde is nabij!
Bron : George Zeller, https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Terminal.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Een gelovige van middelbare leeftijd wenste zijn pastor te spreken. Hij deelde hem mee dat hij slokdarmkanker had met weinig hoop op herstel. Hij moest zich nu aanpassen aan het feit dat zijn dagen
geteld waren en dat zijn dood erg nabij kwam.
Zij die wijs zijn realiseren zich dat iedereen een terminale ziekte heeft. “Wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood” (Jakobus 1:15). Wij hebben allen een vervaldatum. “Want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt” (Jakobus
4:14).
De Bijbel vergelijkt ons leven met gras en met een bloem, die beide vandaag bestaan maar morgen
verdwenen kunnen zijn:
“Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. 7 Het gras verdort, de
bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras
verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig” (Jesaja 40:6-8).
“Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. 15 De sterveling –
zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16 Wanneer de wind erover
is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer” (Psalm 103:14-16).
De dwaze rijke man dacht dat hij nog “veel jaren” te leven had, maar diezelfde nacht werd zijn ziel
opgeëist:
“En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust,
eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel
van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?” (Lukas 12:19-20).
En zie volgende Schriftplaatsen:
“De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen … 2 Als een bloem komt hij op en hij verwelkt; hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand” (Job 14:1-2).
“HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. 6 Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U
als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat” (Psalm 39:5-6).
“Bedenk hoe kort mijn levensduur is” (Psalm 89:48).
“Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ík verdor als gras” (Psalm 102:12).
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“Wij allen vallen af als een blad” (Jesaja 64:6).
Vermits wij zo weinig dagen over hebben, laten we de tijd dan goed besteden en elke opportuniteit
aangrijpen om te volbrengen wat voor de eeuwigheid zal duren, als schatten in de hemel gelegd. De
finishlijn is niet ver weg en wij willen de race goed eindigen:
“Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop
tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden” (2 Timotheüs 4:6-7).
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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