
40. Snelheid

Het is sportdag op school. Sam doet eerst mee aan de 50 meter sprint en

Anne aan de 100 meter hardlopen. Ze wachten met spanning op hun beurt.

Omdat het 2012 is, het jaar van de Olympische Spelen, heeft Sam de afge-

lopen weken extra geoefend. Hij heeft niet alleen veel hardgelopen, maar

ook elke dag gefietst om zijn spieren sterker te maken. Anne kan goed hard-

lopen en houdt het ook zonder al die training lang vol.

Papa en mama zijn onder de toeschouwers op het sportveld. “Doe je best,

jongens!” moedigen zij hen aan. De meester van Sams klas is starter. “Op

jullie plaatsen! Klaar? Af!” Sam rent voor zijn leven, maar moet met een der-

de plaats genoegen nemen. Zijn hart bonst en hij snakt naar adem. Toch

heeft hij zijn best gedaan. Later op de middag bij het balgooien haalt hij de

eerste plaats en dat maakt alles goed.

Anne komt als tweede over de eindstreep in haar hardloopwedstrijd, op het

laatste nippertje door haar vriendin Marie ingehaald. Toch is zij er tevreden

mee. Later gaat het anders op de hindernisbaan. Ze moet een zak dragen,

over een hek klimmen, en door een tunnel kruipen. Maar het gaat gewoon

niet! Ze valt een paar keer om en in de tunnel komt ze vast te zitten! Ze

schaamt zich zo en barst in tranen uit. Mama probeert haar te troosten:

“Maak je niet zo druk, meid. Je hebt goed je best gedaan. Kom, we gaan een

ijsje halen.”

Later vraagt papa of zij weten wat de Bijbel over atletiek zegt. Hij leest

voor: “Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden

er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die

aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor

een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.” (1 Korin-

tiers 9:24-25). “Wat is een erekrans?” vraagt Anne. “Dat was een krans van

laurierbladeren die in de Romeinse tijd aan de winnaar werd gegeven. Maar

jullie hebben een medaille gekregen.” “Is die ook vergankelijk?” “Ja, maar als

je wilt weten wat het onvergankelijke is, lees dan 2 Timoteüs 4:7-8 eens”.
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