Waardevol
Als je een nieuwe fiets krijgt, dan ben je daar trots op.
Hij glimt nog mooi en hij fietst zo lekker licht.
Het is echt een super-fiets.
Maar diezelfde fiets kan er na een jaar of tien heel anders uitzien.
Overal zie je roestplekjes.
Er zit een slag in het wiel.
Sommige onderdelen rammelen of zitten scheef.
Die waardevolle fiets blijkt opeens veel minder waard te zijn.
Het is een barrel geworden.
Zo gaat dat met zo veel dingen.
Die zijn aan slijtage onderhevig.
Dat geldt niet alleen voor de dingen, die we hebben.
Dat geldt ook voor ons leven.
We kunnen beschadigd raken. Geestelijk of lichamelijk.
We kunnen ziek worden. Tijdelijk of levenslang.
De ouderdom komt met gebreken. Bij de één meer zichtbaar dan bij de ander.
We hebben hier niet het eeuwige leven.
Maar is dat zo?
Hebben wij hier niet het eeuwige leven?
Als je bedoelt, dat wij hier niet het volmaakte leven hebben, dan geef ik je gelijk.
Want dit leven kent tegenslagen en gaat door het lijden heen.
Daar worden we de komende tijd, de 40-dagen tijd, ook bij bepaald.
Maar als het gaat om het eeuwige leven, dan is dat al begonnen.
Ja, ja, dat is al begonnen. Dat is begonnen met Pasen.
Hoe zei Jezus het ook al weer?
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder
die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. (Johannes 11)
Daardoor kunnen we verder kijken.
Door die aftakeling heen.
Door dat lijden heen.
Door die ziekte heen.
Ja, zelfs door die angstaanjagende dood heen.
Een fiets heeft het eeuwige leven niet.
Maar jij en ik hebben dat wel.
Hoe?
Door Één, die dat mogelijk heeft gemaakt.
Die daarvoor Zijn leven heeft gegeven en die is opgestaan aan de andere kant van de dood.
Zo waardevol zijn wij voor Hem, dat Hij dat voor ons deed.
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