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Morgen wordt vandaag beslist!
Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.
Hebreeën 3:7-8
Een reclamespreuk
Een verzekeringsmaatschappij gebruikte de volgende reclamespreuk:
Morgen wordt vandaag beslist!
Welke dag van ‘morgen’? Blijkbaar ging het hier om de materiële belangen van het leven,
om de één of andere interessante actie waarover de lezers vandaag nog een beslissing
moesten nemen.
Maar deze spreuk heeft zeker ook nog een andere betekenis. Ons leven wordt bepaald door
beslissingen die wij moeten nemen. Die bepalen onze hele toekomst op de aarde. Denk
maar aan de keuze van ons beroep, onze huwelijkspartner of woonplaats. In die domeinen
kan een fout soms niet meer goed gemaakt worden en tragische gevolgen voor het hele
leven hebben.
Maar wat moet te denken van beslissingen waarvan de gevolgen ver boven het
tegenwoordige leven uitgaan? Denk maar aan de redding van onze ziel. Hierover moeten we
vandaag beslissen voor de hele eeuwigheid van ‘morgen’. Daarom spoort de apostel Paulus
zo indringend aan: ‘Zo zijn wij dan gezanten voor Christus, alsof God door ons bad; wij
bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen!’ en verder: ‘Zie, nu is het de
welaangename tijd, zie, nu is het de dag van de zaligheid’ (2 Kor. 5:20; 6:2).
In een begrijpelijke beeldspraak waarschuwt Salomo ons, dat er na de dood niets meer kan
veranderen aan onze toestand: ‘En als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden
valt: in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen’ (Pred. 11:3). En de profeet Amos
zegt: Bereid u ‘om uw God te ontmoeten!’ (Amos 4:12).
Beste lezer, ben je bereid? Ben je klaar voor de eeuwigheid? De keuze voor je vervolgstudie,
partner of baan stel je niet uit tot het allerlaatste moment. Dat zou te riskant zijn. Hoeveel
dringender is het om vandaag te beslissen waar je de eeuwigheid wilt doorbrengen!
Uit de dagkalender ‘Het Goede Zaad’

