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Gelovigen Ongelovigen
Is zalig gemaakt
Efeze 2:8-9
2 Tim. 1:9

Is verloren
Joh. 3:18
2 Kor. 4:3-4

Dood VOOR de zonde
Rom. 6:11
1 Petrus 2:14

Dood IN de zonde
Efeze 2:1
Kol. 2:13

Een kind van God
Joh 1:12-13
Gal. 3:26

Een kind van satan
Joh. 8:44
Matth. 13:38

In Gods’ nabijheid
Efeze 2:13
Hebr. 10:19

Ver van God.
Efeze 2:12
Jes. 59:2

Zeker van de hemel
1 Petr. 1:4
2 Tim. 4:18

Zeker van de hel
Openb. 21:8
Matth. 18:8-9

Verwacht de Here Jezus in heerlijkheid
Fil. 3:20-21
Hebr. 9:28

Wacht dood en oordeel
Hebr. 9:2
Luk. 16:22-23

Heeft Gods’ welbehagen ontvangen
Rom. 5:2
Efeze 1:2

Onder Gods’ toorn
Joh. 3:36
Rom. 1:18

Let op de tegenstelling tussen de zegeningen voor de gelovigen, in Efeze 2:1-12 (NBV), en
de situatie waarin ongelovigen zich zonder redding bevinden:

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze
wereld, de heerser over de machten in de lucht (d.i. satan), de geest die nu werkzaam is in hen
die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze
wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons
opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God
zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die
dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn
genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven
in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed
hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw
daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu
zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk
heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en
onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u
destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en
niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in
een wereld zonder hoop en zonder God”.



Het is verstandig dat u zich afvraagt tot welke van de twee groepen u behoord, een derde
groep is er niet. Een mens is wedergeboren en kind van God, óf een ongelovige die door de
zonde ten onder gaat, een kind van satan. Vergaat het u zo zoals dit beschreven staat in
Handelingen 28:24-27? (NBV):

“Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. Ze
werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste
woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet
Jesaja tegen uw voorouders gezegd: “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren
maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van
dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen
willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders
zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.”


