
Tegenstellingen - eens en nu (22) 
“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg” (Jes. 53:6). 
“… opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18). 
“… hij was verloren en is gevonden” (Luk. 15:24). 

Verdwaald/verloren & gevonden/geleid 

God vergelijkt eens het ontrouwe volk Israël op een zeer interessante manier: "Zie je weg 
in het dal, besef wat je gedaan hebt, jij lichtvoetige kameel die kriskras door elkaar 
gaat!" (Jer. 2:23). Zinloos heen en weer dwalen - een eigenschap die elke zondaar 
overkomt. Daarom noemt Paulus ongebreideld zondigen ook "afdwalen" in Rom. 1:27 
(verg. ook Hebr. 9:7 en Jes. 5:20). Zoals een schaap, dat het zicht op de herder volledig 
verloren heeft en nu in volkomen tegengestelde richting loopt, zo loopt ook iedere zondaar 
op een dwaalspoor dat regelrecht van God wegleidt en in het verderf eindigt. 

Maar toen kwam er Iemand die de verloren zondaars terug naar God leidde. In Johannes 
12 vers 32, kort voor Zijn dood, kondigde Hij aan dat Hij hen hierdoor tot Zichzelf zou 
trekken. God had Hem al eerder als deze Leidsman aangekondigd (Matth. 2:6; Hand. 
5:31). 

Dit contrast wordt ook duidelijk in de drie gelijkenissen in Lukas 15: het verloren schaap, de 
verloren drachme en de verloren zoon. Net als wij, waren we verdwaald - én we zijn 
gevonden! Wat een genade! 

Tenslotte is er een samenvatting in tabelvorm van de reeks “Eens en nu”: 

Eens (Mark. 5:2–4) Nu (Mark. 5:15)

Ef. 2:5a: “… dood waren in de overtredingen en 
zonden” (Gen.2:17: “zult u zeker sterven”)

Ef. 2:5b: “levend gemaakt met 
Christus (Joh. 10:10: “leven 
hebben, en het overvloedig 
hebben”; 14:6: “het leven”; 
1 Joh. 5:12: “heeft het leven”)

Rom. 5:6: “toen wij nog krachteloos waren” (8:3 “… door 
het vlees krachteloos …”)

1 Kor. 1:18: “voor ons … is het 
kracht van God (Kol. 1:11: ”met 
alle kracht bekrachtigd”)

Rom. 5:6: “goddelozen”; Ef. 2:12: “zonder God … in de 
wereld”

1 Joh. 3:1: “Kinderen van God”



Ef. 2:13: “die vroeger veraf was” (Gen. 3:24: “verdreef de 
mens uit de tuin”; Jes. 59:2: “scheiding”; Luk. 15:13: “op reis 
naar een ver land”; Luk. 16:26: “tussen ons en u een grote 
kloof”)

Ef. 2:13: “nabij gekomen door het 
bloed van Christus” (Hebr. 7:25: 
“wie door Hem tot God naderen”)

Rom. 5:10: “toen wij vijanden waren” Rom. 5:10: “met God verzoend zijn” 
(Rom. 5:1: “vrede met God”)

1 Petr. 3:18: “de onrechtvaardigen” Rom. 3:24: “gerechtvaardigd” (2 
Kor. 5:21: “gerechtigheid van God”)

Hebr. 2:15: “… aan slavernij onderworpen” Hebr. 2:15: “en alle zou 
verlossen” (Jes. 61:1,2: “… om 
voor de gevangenen vrijlating uit te 
roepen en voor wie gebonden 
zaten)

Titus 3:3: “… in boosheid en afgunst levend …” Kol. 1:22: “… heilig, onberispelijk 
en onstraffelijk” (Ef. 5:27: “… 
zonder vlek of rimpel …”)

Jes. 53:6: “Wij dwaalden als schapen” (Jer. 2:23: “… op al 
haar wegen heen en weer rennende, jonge 
vrouwtjeskameel”)

1 Petr. 3:18: “opdat Hij ons tot God 
zou brengen” (Joh. 12:32: “zal Ik 
allen tot Mijzelf trekken”)

Luk. 13:6: “… om vrucht daaraan te zoeken en vond die 
niet” (Jes. 5:2: “hij bracht stinkende druiven voort”; Jes. 
54:1: “onvruchtbare”; Mark. 11:13: “… vond Hij niets dan 
bladeren”)

Rom. 7:4: “… opdat wij voor God 
vrucht dragen” (Joh. 15:8: “… dat u 
veel vrucht draagt”)

Hebr. 2:15: “… vrees voor de dood” Fil. 1:21: “… te sterven is winst”

Luk. 4:18: “armen” 1 Kor. 1:5: “… in alles rijk 
geworden”

Matth. 25:12: “ik ken u niet” (Kol. 1:21: “die er vroeger 
vreemd aan was”; Ef. 4:18: “vreemd aan het leven van 
God”)

Joh. 10:27: “… ik ken ze …”

Ef. 5:8: “want vroeger was u duisternis” (Kol. 1:13: “de 
macht van de duisternis”; Job 10:21,22: “… een land van 
duisternis en schaduw van de dood”)

1. Petr. 2:9: “… uit de duisternis … 
tot zijn wonderbaar licht” (Ef. 5:8: 
“… nu bent u licht in de Heer …”; 
Matth. 5:14: “licht van de wereld”)

Luk. 15:4: “verloren” Luk. 15:5: “gevonden”

2 Kor. 4:4: “de gedachten van deze ongelovigen verblindt 
heeft” (Rom. 1:21: “… hun onverstandig hart is verduisterd 
geworden”; Ef. 4:18: “verduisterd in hun verstand …”)

Luk. 4:18: “… blinden het gezicht 
…” (Ef. 1:18: “verlichte ogen van 
uw hart”)

Ef. 2:12: “… terwijl u geen hoop had” Rom. 15:13: “… God van de hoop 
…”
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Gen. 3:10: “… ik werd bevreesd …” Matth. 14:27: “Ik ben het, weest 
niet bang”

Hand. 17:23: “een onbekende God” Joh. 10:14: “… Ik ken de Mijne …”

Joh. 9:31: “Wij weten dat God geen zondaars hoort”  (Jes. 
59:2: “… uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen 
zijn, zodat Hij u niet hoort”

Hebr. 4:16: “… met vrijmoedigheid 
naderen tot de troon van de 
genade” (Ps. 65:3: “U hoort het 
gebed”)

Rom. 1:30: “God-haters” Rom. 8:28: “… hun die God 
liefhebben”


