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Uw leven  op  aarde  is  niet  eindeloos;  u  hebt  een  tijd  toegewezen

gekregen en u moet  onthouden dat  elke seconde telt.   Er is  een tijd
om geboren te worden en een tijd om te sterven, Prediker 3:2 .  Er is
een tijd om tot in het Koninkrijk van God wedergeboren te worden en
een tijd om Jezus Christus te verwerpen en te eindigen in de dood of
de hel; elke seconde telt.

U  leeft  op  dit  moment  maar  op  een  ander  moment  kunt  u  het
moeilijk  hebben  om  in  leven  te  blijven.  Sommigen  gaan  's  nachts
naar  bed  en  worden  vervolgens  niet  meer  wakker  met  de  rijzende
zon,  het  kan  's  nachts  gebeuren;  elke  seconde  telt.  u  loopt
bijvoorbeeld een virus op en begint ineens te hijgen en kortademig te
worden,  elke  seconde  telt.  De  eeuwigheid  kan  op  elk  moment
beginnen en daarom telt elke seconde.

Kijk uit terwijl u rijdt of een trap afkomt, elke afleiding of afwezige houding kan dodelijk zijn. Herinner dat alles
op  zijn  tijd  gebeurt.  Blijf  gefocust,  laat  de  Heilige  Geest  uw  gordel  omdoen,  want  elke  seconde  telt.  Een
seconde kan het verschil maken. Het maakte het verschil voor de dieven aan het kruis met Jezus.

Jezus deed een paar uitspraken aan het kruis tijdens zijn kruisiging en kort daarna stierf hij. Eén dief heeft Jezus
Christus aangenomen en de ander heeft hem afgewezen en gelasterd; elke seconde telt. Het eeuwige leven was daar
aan het kruis aanwezig en de een aanvaardde het en de ander verwierp het; elke seconde telt.

In  een  uur  waarin  u  het  niet  verwacht,  zal  de  belangrijkste  seconde  op  de  aarde  met  de  wijzer  van  de  klok
wegtikken, 1 Korinthiërs 15:52; elke seconde telt. Overal op aarde is er droefheid en het begin van echte smarten;
maar  elke  seconde telt.  Binnenkort  zal  er geen verdriet,  pijn  en dood meer zijn,  elke  seconde telt.  De  enige
manier om de tijd die over is en die ene laatste seconde tot waarde te laten zijn, is door Jezus als uw Heere en
Redder aan te nemen. Dat is de reden waarom het eeuwige leven zo belangrijk is om serieus te nemen, want het is
alleen te  vinden in  Christus  Jezus;  onthoud dat  elke seconde telt,  nu meer  dan ooit.  In de eeuwigheid kunt  u  uw
bestemming niet  meer  veranderen,  elke seconde telt  nu echt.  Van wie is  de  volgende seconde? Wat  uw antwoord
ook moge zijn, neem het eeuwige leven nu alstublieft serieuzer dan ooit. Het eeuwige leven maakt u een kind van
God. Jezus Christus is de enige bron en gever van het eeuwige leven. Oh! elke seconde telt nu echt. 
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