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Azië en wil daar zijn afwijkende gevoelens erkend
zien door Polycarpus, die dat weigert met de
woorden, die ik reeds aanhaalde: „Ja, ik erken
u, maar als den eerstgeborene van Satan!"
Hierna vertrekt hij naar Rome, en waar hij den
band met de Christenheid ten uiterste wil beit: Mark. 16:15.
waren, geeft hij zich op als lid van de kerk aldaar
:ekst: Ezech. 3:17,
:kst: Gal. 1:11 en \l
en geeft bij die gelegenheid haar zelfs een gift
;rs. Tekst: Gal. 1:1
van 200.000 sestertiën. i') Vermoedelijk is dit geMarcion, bet evangelie van den vreemden god.
:: Neh. 2:20.
schied in het jaar 139. Pas in 144 komt er een
Tekst: 1 Tim. lili.
conflict. Waarschijnlijk heeft Marcion in de tusII.
schenliggende jaren zijn gevoelens verborgen en
Zün leven en Invloed.
die jaren gebruikt voor ingespannen studie, zooBSMER.
dat hij wel in die jaren zijïi hoofdwerk .'Te^fenWat is dat voor iemand geweest, die Mareion,
stellingen" (Antithesen) heeft kunnen beëindigen
oeden, dat de uavii dieonoverwonnene, die nog voorlleett, en uit wiens
en voorloopig klaar is gekomen met zijn reiniging
gedaclitenkring velen zicli nog steeds voeden? Wat
ziin. De overgi
van den Bijbel, waarover wij later uitvoeriger zullen
is dat voor iemand geweest, die in zijn dagen door
re verdere aanvraj
spreken.
duizenden en tienduizenden geplaatst werd naast
1. Herdrukken van
Het conflict breekt uit door een godsdienstgeChi'istus en Paulus: Paulus mag immers volgens
>stbaar.
hen zitten aan Christus' rechterhand, en Marcion sprek, dat Marcion had aangevraagd. Hij stelt
daarbij in het middelpunt de woorden van onzen
DE ÜITGEÏII aan Christus' linkerhand. Maar Polycarpus i^) zegt
tot hem, als Marcion hem vraagt, of hij bereid is Heere Jezus in Lucas 6; 43 — want het is geen
zijn volgelingen als leden der kerk te erkennen, — goede boom, die kwade vrucht voortbrengt en geen
•ja, ik erken u, maar als den eerstgeborene van kwade boom, die goede vrucht voortbrengt — en
Lucas 5:36—39 — Niemand zet een lap van een
den Satan".
nieuw kleed op een oud kleed; anders zoo scheurt
Wie is die man, die door zijn aanhangers harts- ook dat nieuwe het oude en de lap van dat nieuwe
tochtelijk bemind werd en onvoorwaardelijk werd komt met het oude niet overeen enz.; — hij
geloofd i2)j maar als TertuJlianus hem gaat be- meende n.l. dat de Heere Jezus in genoemde verstrijden, dan begint hij met een griezelige be- zen sprak van de tegenstelling tusschen den jodenschrijving van Pontus, bij de Zwarte Zee, waarin god en den waren God en van de tegenstellingi
trijdvoorKerkherster.
Ier Salem". - Dr J. C Mardons geboorteplaats lag: het klimaat is er
tusschen het Oude en Nieuwe Testament. Na zijn
verschrikkelijk, de levenswijze voorwereldlijk, de excommunicatie, waarbij hij zijn 200.000 sestertiën
Cerken".-DrV.HEPPi
'. - Dr H. H. KUYPER; zeden allerdiepst gezonken, de menschen verslinterugkrijgt, voert hij een sterke propaganda en
lisatie". - Mr V. E den daar de lijken van h u n ouders, die zij' tmet
reeds na 6 jaar heeft zijn ketterij volgens Justinus
:i de beheersquaesfie •
hmi
vee
tegelijk
slachten,
en
als
ze
niet
zoo
gee en het Kerkverband.
Martyr het geheele menschelijke geslacht besmet.
tie en de Afscheiding • storven zijn, dat zij eetbaar zijn, dan heet het een
Helaas weten wij heel weinig van de jaren na
De Doleantie en lia
vervloekte dood. „Nooit is er de dag helder, nooit
B. WIELENGA: ,W
is de zon mild, niets is daai- warm dan de woest- 144. Met grond kunnen wij vermoeden, dat Marrenen". - Dr K f,
cion nog ongeveer 15 jaren n a zijn breuk met de
ie". - Dr O M. DEN heid". En zoo gaat het voort. „Maar in dat Pon'us is niets zoO' barbaarsch en droevig, dan dat kerk te Rome heeft geleefd en hij dus op ongeveer
nde der Doleantie i"
65-jarigen leeftijd is gestorven, i»)
Marcion daar .jeboren is.''^^)
ijd".
lort.

e Bilt.
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irdingen.
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meenten bleven bestaan, i*)
intfoort.
vreemden god. II. — Uit de Schrift: Koningsrecht. (Fil.
ja (W.).
In deze omgeving werd Marcion geboren: mid2-8^ 9.) — Kerkelijk Leven: „Moet dat nu zóó?" V. —
;sen.
den in een streek dus, waar de groote strijdvragen
ge, hulppred. te Em Over de „Algemeene Genade". IV. De gang naar de housemet belangstelling gevolgd werden; en van jongsaf
party. — Even parkeeren: Korte Catechismus. — Het
aan zal hij wel met dit alles meegeleefd hebben,
Boek V. d. Week: „In de Schaduwen van Morgen". II. —
vooral, omdat wij met recht vermoeden kannen,
Geestelijke Adviezen: Christen en Openbaar M. O. —
dat zijn vader de (een) bisschop van Sinope was. is)
Zielkunde: De Philosophic bij het Creatianisme. III. —
jronmgen.
Zoo moest zijn eigen vader hem excommuniOpv. en Ond.: De Bijbel en de Openb. School. — Brief uit
tgeest.
oeeren, toen Marcion zijn afwijkende gevoelens beAmerika: Van „Arminiaansch-Geref." tot „Barthiaanschrdingen.
gon te openljaren. i^) Marcion gaat dan naar m e i n Gereformeerd". — Persschouw. — Kerknieuws.
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groot. Dat komt vooreerst wel uit in het feit, dat
het Marcion gelukt is, een tegenkerk te vormen
tegenover de Christelijke kerk. Dat gelukte aan
niemand anders, alleen aan hem. Zegt dat al niet
heel veel? En het gevaarlijke daarbij was, dat zijn
kerk zooveel geleek op de Christelijke kerk. Zij
had dezelfde ambten, dezelfde sacramenten en
wijze van sacramentsbediening i'), zij volgde denzelfden ©eredienst 2"), zij had ook vele der nietSchriftuurlijke gebruiken, die in de Christelijke
kerk waren ingedrongen.
Licht-geloovige menschen werden dan ook steeds
gewaarschuwd, dat, als zij verhuizen gingen, zij
moesten vragen naar de echte kerk: hoe licht
konden zij anders in de Marcionietische kerk geraken en daar blijven, meenende, dat het echte
Evangelie daar werd verkondigd.
En dat komt ten tweede wel uit in 't feit, zooals
ik reeds opmerkte in het eerste artikel, dat alle
Christelijke schrijvers den strijd tegen Marcion
hebben aangebonden.
En dat blijkt ten derde wel hieruit, dat de bekende schrijver tegen het Christendom, Celsus,
Marcion net zoo „goed" bestudeerd heeft als de
Heilige Schrift
Maar het blijkt wel allermeest uit de geweldige
uitbreiding, die zijn „kerk" heeft gekend. Ik noemde
reeds de uitspraak van Justinus Martyr: die werd gedaan in 't jaar 150. Omstreeks 200 klaagt Tertullianus,
dat Marcions ketterij de geheele wereld vervult:
een tijdlang dreigt zij zelfs de kerk te overvleugelen. Pas in de 2e helft van de 3e eeuw neemt
het gevaar af, en in het eind van de 3e eeuw kon
men, wat althans het Wiesten betreft, het gevaar
als overwonnen beschouwen.
In het Oosten duurde zijn invloed nog veel
langer. Het oudste kerkopschrift bijv., dat men
gevonden heeft, is dat van een Marcionietische
kerk, gevonden in het dorp Lebaba, even ten Zuiden van Damascus en dabeerend uit 318—319 n a
Chr. Het luidt:
„SYNAGOGE DER MARCIONIETEN VAN H E ï
DORP LEBABA VAN DEN HEER EN ZALIGMAKER JESUS CHRISTUS DOOR DE ZORG
VAN PAULUS DEN PRESBYTER IN H E T
JAAR 630".
(di. in d e Seleucidische jaart. = 318—319 na Chr.)

Maar, mocht Marcion zelf sterven, zijn invloed
stierf niet. Integendeel, die invloed was geweldig

Pas door de vervolgingen van Constantijn den
Groote nemen de Mardonieten in aantal af: maar
toch in de 5e eeuw treft men ze nog overal aan.
Zelfs in de 10e eeuw waarschuwt de Fihrist^i)
nog tegen hen! Maar dan dreigt allang geen direct
gevaar m e e r . . . d e meesten zijn wel ondergegaan
in het Manichaeisme 22), en in het Pauücianisme ^s).

14) Aan deze en andere vervolgingen herinnert de bekende brief van Phnius, stadhouder in Pontus en Bithynië
door keizer Trajanus. Hij constateert in den brief grooten
groei van het Christendom en meent zelfs, dat de heidensche reUgie gevaar loopt, en vraagt, hoe hij handelen moet.
Trajanus laat in zijn antwoord wel uitkomen, dat de Christenen strafwaardig zijn, maar verordent, dat de overheden
hen niet systematisch mogen opzoeken, maar moeten wachten op onderteekende aanklachten.
15) Harnack vermoedt, — en in zijn „Neue Studiën über
Harnack" 1923, werkt hij dat verder uit — dat Marcions
familie Joodsche proselieten zijn geweest en dat hij zoo den
weg vond tot Christus. Marcions Jodenhaat wil hij o.a.
hieruit verklaren.
16) Men heeft wel beweerd, dat Marcion geëxcommuniceerd werd, omdat hij een meisje zou hebben verleid. Dit
Joden en de Grieken. Velen s c h i j n e n h e t E v a n gelie te h e b b e n a a n v a a r d , e n a l w e r d e n e r g e - lijkt toch onjuist te zijn. Vermoedelijk heeft zijn vader bij
de uitbanning uit de gemeente gezegd, dat Marcion een reine
il) Bekend bisschop van Smyrna, leerling van Johannes,
maagd had geschonden, n.l. de bruid van Christus.
«n der apostolische vaders.
Intusschen moet men reeds in Sinope oog gehad hebben
voor
de gevaarlijke gevoelens van Marcion. Men ging imIrwit" ^^"^ '^ ^^' bekende woord, waarmede hij de vermers
in die dagen niet licht tot uitbanning over, vooral als
TOchening van den Heere Jezus afwees: „86 jaar heb ik
het alleen afwijkingen in de leer betrof.
""?™ gediend en Hij heeft mij nooit kwaad gedaan, hoe
17) Een reusachtige som voor die dagen: ±26000 gulden.
12Ï T • '"'^" Koning en Heiland vloeken?"
Sinds dien noemt men hem in Rome: den rijken zeeman
. > Justinus Martyr in zijn Apologie tot Antonius Pius uit Pontus.
18) Hierbij moet opgemerkt worden, dat ik hier gegeven
Van n ?'"'''''""^- Tegen Marcion I, 1 (vertaling Meyboom
heb de beschrijving van Marcions leven, zooals Harnack die
7;^"^-Christelijke geschriften),
"e ook: Plooy, Stemmen des Tijds, Marcion, 1922, 11,327. beschrijft. (Marcion 2, pg. 21—30.) Seeberg (Lehrbuch der

Dogmengeschichte 8, I, 312—321), geeft een geheel anderen
levensloop. Volgens Seeberg zou Marcion in Rome nog als
een overtuigd aanhanger der Christelijke leer zijn aangekomen. Hij zou daar echter een zekeren Cerdo hebben ontmoet, die als gnosticus een twee-godenleer aanhing. Door
hem zou Marcion ten zeerste zijn beïnvloed en tot zijn
afwijkende gevoelens zijn gekomen. Ook de ontmoeting met
Polycarpus zou dan in Rome zijn geweest. De mogelijkheid,
dat Seeberg gelijk heeft, is er zeker. Harnack wil immers
liefst Marcion vrijspreken van alle gnosticisme en stelt
dan ook den invloed van Cerdo als zeer gering voor. Misschien dat hij ook hierdoor tot zijn visie als boven geteekend kwam.
19) Zoover ging die gelijkheid, dat zelfs de doop in de
kerk van Marcion bediend, door de kerk te Rome erkend
werd.
20) Natuurlijk zongen zij in de Marcionietische kerken
geen psalmen. Of, zooals beweerd is, de Marcionieten de
eerste Christenen waren, die gezangen zongen, doet hier
niet ter zake. In ieder geval zongen zij ze uit minachting
voor die Joodsche psalmen.
21) Arabisch werk uit 988 na Chr.
22) Aanhangers van Mani, die in het miUden van de derde
eeuw optrad en enkele Christelijke elementen vermengde
met Perzische motieven.
23) Een secte, gesticht door een Syriër Constantijn
( ± 650), die, in afwijzing van de Roomsche kerk en met
name van Petrus, in aansluiting aan Marcion, den invloed
van Paulus wilde vernieuwen.

Veel kunnen wij op deze vraag niet antwoorden,
61 bij dat niet vele is er nog heel wat, dat wij
«laar vermoeden, maar het is in ieder geval belangwekkend en het is voldoende om eeniger•nate een beeld van zijn levensloop te verkrijgen.
, Marcion dan werd omstreeks 85 na Chr. geboren
ia Sinope, de belangrijkste handelsstad aan den
ziiidelijken oever van de Zwarte Zee, in de province Pontus. In Pontus waren e r reeds lang,
^ ia geheel lüein-Azië, Jodengemeenten, en ook
al vroeg is het Evangelie daar gebracht. Paulus
kon bij z^n prediking overal aansluiten bij de
Jood&clie gemeenten en vond zoo ingang bij de
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Intusschen lieefl men wel gemeend zelfs in de
beweging der Bogomilen 2*) in de 12e en der Albigenzen^») in de 13e eeuw resten te kunnen aantreffen van het Marcionietisme en nog lang zou
het hebben voortgeleefd in den Balkan en in ZuidFrankrijk ^'5), ja zelfs nu nog zouden er Marcioniietische gemeenten Ie vinden zijn. 2')
Wie kunnen d e vraag stellen, hoe bet toch komt,
dat Mardon zooveel invloed heeft verkregen en
zooveel aanhangers heeft gewonnen. En die vraag
wordt no^ belangrijker, als we bedenken, dat het
toch waarlijk niet gemakkelijk was lid te zijn
van zijn kerk door de eischen van ascese, die gesteld werdein en als we bedenken, dat zijn kerk
daardoor voor uitbreiding alleen aangewezen was
op missie-arbeid. Immers — Mardon verbood zijn
gehuwde aanhangers huwelijksgemeenschap te
oefenen en zijn ongehuwde aanhangers moesten
beloven nimmer te zullen huwen. Nu kunnen wij
wel met Harnack aannemen, dat die belofte niet
altijd werd nagekomen, en dat een groot gedeelte
van de Mardon-geloovigen maar belangstellenden
waren, het neemt toch niet weg, dat die ascese ©en
rem geweest moet zijn voor uitbreiding.
Bovendien, Mardon had ook geeii geniale leerlingen, die zijn arbeid voortzetten ^'^\ en de leerlingen, die hij had, vormden scholen over de juiste
wijze van uitlegging van zijn stelsel, ^s) En zijn
beste aanhangers, die wij kennen, Lucanus'"') en
Apelles'i) bewandelden eigen wegen.
Maar desondanks was er die groote uitbreiding:
dit kan alleen hieruit verklaard worden, dat Mard o n gedachten wist te formuleeren, die, waarom
dan ook, door vele raenschen gaarne werden en
worden aanvaard.
Wij vinden in zijn systeem twee van zulke gedachten: de eerste is, dat de hooge God vreemd
moet zijn voor deze wereld, en de tweede is, dal
die hooge God Zich niet kan geopenbaard hebben
Sn een stel Joodsche geschriften.
We stellen ons voor in de volgende artikelen te
laten zien, hoe Mardon deze gedachten ontwikkelt en zullen daarbij kleinere elementen in zijn
leer zooveel mogelijk verwaarloozen.
M. VREUGDENHIL.
24) Een secte op den Balkan; dualistisch getint.
25) Een beweging in Z.-Frankrijk; bij haar zijn dezelfde
motieven als bij de andere.
26) Zie Andersen: Marcion der Unbesiegte, pg. 396, 397.
27) Aldus één onzer hoogleeraren in een dictaat, dat niet
uitgegeven is.
28) Andersen in zijn „Marcion" acht dit één der oorzaken,
waardoor het werk van Marcion niet de kerk heeft verslagen.
29) Harnack Dogmengeschichte ^: „lm Interesse, die
Lucken und Widersprüchen den (Marcionitischen) Auffassung zu heben, schritten einige Schuier zu einer Dreiund Vierprinzipienlehre, andern zum vulgaren Dualismus
vor, ohne indes die Grundgedanken der Meisters ganz aufzugeben, pg. 80.
30) Lucanus bleef nog het dichtst bij Marcion. Zie over
hem: Harnack. Marcion, pg. 401—403.
31) Veel verder ging van hem af Apelles. Hij keerde terug tot den eenen God. Gered werden volgens hem, die op
Jezus Christus hoopten. Het O. T. is een fabeltjes-boek, de
God der Joden een engel, die zijn werk, de schepping, maar
zeer onvolkomen uitvoerde. In de kennis van den echten
God brengt hij een irrationeel element. Harnack acht hem
heel hoog, noemt hem zelfs voorlooper van Kant en Schleiermacher. (pg. 177—193 van a.w.).
Iets nuchterder is von Soden in de R. G. G. 2, pg. 402.

TDE>5C:
KoningsrecM.
. . . . heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja den
dood des kruises.
Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd
Filippensen 2:8, 9.

tegendeel van dat „ ^ i c h b e ij v e r e n ", of »2ich

Daar verkreeg Christus Zich Zijn volk ten eigendom.
De Vader heeft dan ook die rechten erkend. Hij
heeft niet allereerst uit üefde tot Zijn Zoon, en óók]
niet wijl Zijn goddelijke kracht het Hem vergunde,
maar vóór alles uit erkenning van het op het
kruis verkregen recht Christus tot Koning Zijner
Kerk verheven. Hij heeft den schepter gelegd in
doorboorde handen. Hij heeft Hem K o n i n g gemaakt, wijl Hij P r i e s t e r was geweest. O m d a t
Christus Zichzelven vernederd had, gehoorzaam
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des
kruises, — d a a r o m heeft Hem ook God uitermate verhoogd.

b e n a a r s t i g e n " , waartoe Efeze 4 : 3 oproept.
Voorts is de „eenigheid des Geestes" juist die eenheij
d i e e r a l i s ; men moet ze immers „ b e w a r e n » !
„it is supposed already to exist"; „the existence ot i[J
sions, therefore, is not suggested" (Abbott, I.C.C.). z%.
dra er dus ingrijpende punten van verschil zijn, is j .
een andere toestand, dan die door den tekst ondersteld
wordt. Het is nonsens, iemand, die al flink verkouden
is, te behandelen naar het recept, dat gegeven wonji
om verkoudheid te v o o r k o m e n , om den niet-vet.
kouden toestand te „ b e w a r e n " . Zoo is het ook
„ijdel" werk, een gezelschap, dat van meening verschilt
aan te spreken, als stond het nog v ó ó r dien toestanii
Efeze 4 : 3 had moeten staan aan de wanden der vergaderzaal, waarin men den Calvinistenbond OPBICHT.
TE! Is men eenmaal verdeeld, d a n is het maar jj
groote vraag, wie de eenheid, d i e e r a l w a s , brak
of in gevaar bracht.

Het hart van den Christen stemt deze waarheid toe.
i
Neen, hij kiest zich zijn Heiland niet tot Koning
wijl deze zoo machtig is, of wijl Hij |God is, of
zulke edele beginselen predikt, maar om déze
reden, deze juichende reden: — Gij hebt rnij gekocht met Uw bloed! Omdat Gij voor mij zijl gehoorzaam geweest tot den dood des kruises, daarom zal ik U verhoogen tot mijn Koning.
In het hart van den Christen komt het Koningschap van Christus voort uit Zijn Priesterschap.
Aan den voet van het kruis, waar Zijn schuld
geboet werd, — daar begeert hij Christus' onderdaan te zijn, en zich door Hem te laten regeeren*
Zeg dan niet, gij mensch, wijl gij den naam van
Christus noemt, dat Hij uw Koning is, indien gij
Hem niet als uw Priester wilt kennen. Zoo gij tot
zaligheid door Hem geregeerd wilt worden en Koninklijk geleid op den weg des levens, dan zult _ge
de aanklacht van Gods wet moeten toelaten in uw
hart, en gij zult met de schuld en de boeien
uwer zonde tof den Priester Christus moeten
komen, zoekend Zijn verzoening en verlossing, en
Zijn rechten op u, die daaruit voortkomen.
Menigmaal heeft de Christen te worstelen om
het bestel van zijn Koning over hem goed te
vinden, en zich gewillig daaronder te buigen.
Christus' regeering is wel zegenend', maar die zegeningen zijn dikwijls vervat in teleurstellingen, in
afbreken van onze verwachtingen, in kruis en
leed en zorg, in ziekte en rouw. Waanneer het dan
moeilijk valt om in zulke wegen van heeler harte
Christus Koning te laten zijn, dan wende onze
ziel zich daarheen, vanwaar dat Koningschap
voortkomt; dan bnige zij zich voor den Priester,
en bedenke Zijn leven van zelfverloochening, Zijn
bitter lijden en sterven. Zijn bloed en Zijn gebroken hart. Zijn klacht van Godverlatenheid, —
en dat alles, opdat Hij ons zou verlossen van het
verderf en ons Zich tot een eeuwig zalig eigenidom zou maken. En dan zal dat de weg zijn,
waarin door Gods Geest, weer de schoone rechten van Christus' Koningschap over ons in het
hart opkomen, en wij gewillig worden den schepter over ons leven in Zijn hand te leggen. Dan
komt het Koningschap weer voort uit het Priesterschap

M.i. doet dit laatste, wie aan de ketterij den naam
der „gezonde leer" geeft, wie de v e r b r e k e r s det
b e s t a a n d e eenheid ('twerk van Scheiding, Doleantie, Groen, Kuyper) met het praedicaat van de u i t die
eenheid tot krachtigen arbeid gekomenen tooit, en wie
alzoo de brekers mèt de bouwers op één plan zet en
onder één n a a m aandient, om dan soms dit onwetenschappelijk bedrijf te dekken met zijn wetenschappelijken of politieken naam. „De een(ig)heid des Geestes",
dat is, volgens Prof. Greijdanus, „datgene, w a t gij
r e e d s d e e l a c h t i g z i j t " (vgl. Abbott), „d.w.z. dat
de ééne en dezelfde Heilige Geest in allen woont en
heersGht, zoodat geen verkeerde, helsehe geest onder
u k a n k o m e n v e r d e r v e n " (het bewaren dier
eenheid is dus prophylactisch werk, een voorzorg, dat
o.m. de valsche leer „onder u" niet kan heerschen, b.v,
in onze middelbare scholen, of in onze naar C.D.U. en
N.S.B, overloopende anti-revolutionairen, onder wie de
N.C.S.V.-geest en de barthiaansche leuzen zoo heel veel
slachtoffers maken. Om het concreet te zeggen: als
ondergeteekende uren lang confereert of correspondeert
om een hoogleeraar der V.U. of een ander af te houden
van een congres, dat z.i. d e e e n i g h e i d d e s Geest e s b r e e k t , dan is d a t een poging, als verlangd door
Efeze 4 : 3 . Dan is dat een „zich benaarstigen", dat
't ietwat onbehoorlijk vindt, als enkele kerkbodebroeders,
die misschien geen h a n d uit de mouw staken, achteraf
op „zich benaarstigen" komen aandringen. En als anderen, die z.i. de G e e s t e s - eenheid in gevaar bren
gen, daarmee doorgaan, zonder eenig argument te ontzenuwen, of als ze h u n lezers over de ernstige kwesties,
die juist de „eenigheid des Geestes" raken, met een
al te simpel handgebaar héén-helpen, door niets-zeggende
tirades over de noodzaak tot samenbinding (die nie
m a n d ontkent), of door een suggestie in de richting
van autoriteitengeloof (alsof een dergelijke zaak ies l i s t is door een reis ook van Dr H. Colijn naar
Geneve), dan is d a t een onbedoeld b r e k e n van die
eenigheid des Geestes op dit bepaalde punt. „Eenigheid
des G e e s t e s " is wat anders dan eenigheid der „zielen", of der „vrienden".
Het begrip „Geest" is trouwens ook in dezen tekst
christologisch en openbaringshistorisch op te vatten;
d.w.z.: de hier bedoelde „Geest" is de Geest van Pinksterfeest, de Geest, die „het uit Christus neemt", die
den z e n d i n g s a r b e i d
heeft doorgevoerd, beginnende van Jeruzalem en komende o.m. tot Efeze, met
het o n v e r v a l s c h t e evangelie. Als in de dagen der
kerkhervorming iemand als Calvijn of a Lasco schrijft
over „de eenheid der Reformatie", dan bedoelen zij
daarmee de eenheid, die o v e r e e n k o m s t i g het
W o o r d G o d s in en door de Reformatie tot stand
gebracht is op het (leer) fundament der apostelen en
profeten. En zij denken daarbij werkelijk n i e t aan
Calvijns propagandistische, evangeliseerende, overredende disputen op conferenties met andersdenkenden, die
juist tot die eenheid des Geestes n o g n i e t gekomen zijn,
noch ook a a n a Lasco's vriendelijke en welwillende
gedachten voor Poolsche vrienden, humanistische kennissen en Londensche magistraten of kerkautoriteiten,
die nog niet de reformatie hebben erkend.

Dat wij den groei van Christus' Koninklijke
regeering over ons dan altijd zoeken op de rechte
plaats. Zoo wij Zijn voortgaande leiding over ons
leven begeer en, de z ^ e n i n g e n van Zijn bestuur, de
beheersching van ons hart, de wending van onze
wegen naar boven, de lust en de kracht om Hém
te volgen, de verlichting van Zijn Woord, en den
invloed van Zijn Geest, — al de weldadigheid van
Zijn Koningschap, — leve onze ziel dan bij' het
Priesterlijk offer van Christus, klimme ze immer
opnieuw, met h a a r zonde en sdiuld, met haar
stoffelijke en geestelijke nooden, óp n a a r Golgotha,
naar het verzoenend' en verlossend werk van den
Priester.
Zoo zal nog altijd' van daaruit Christus' Konings d i a p zich heerlijk en krachtig aan ons betoonen,
en het Woord bevestigd worden: — omdat Hij
Zichzelven voor ons vernederd heeftj daarom zal
Hij over ons verhoogd worden.
U.
v. A.

Christus' Koningsrecht komt voort uit Zijn
Priesterschap.
Reeds is dit te zien in den gang van Zijn leven.i
iWiel is Christus Koning en Priester tegelijk'. Tot
beide ambten is Hij van eeuwigheid gezalfd. Nietl l l l iniiitiniiiiiiiiiiiiiii
temin is er in Zijn levenswerk ©en zekere opvoliiHiiiiiiiiimiiiimi
ging te aanschouwen. In Christus' lijden en sterven treedt het Priesterschap meer o p den voorgrond, en dan volgt daarna Zijn verhooging tot
Koning. En deze volgt er niet slechts op, doch
— veel inniger — ze komt eruit voort. Het Koning„Iffoet dat nu zóó?" (V.)
schap is een vrucht van het Priesterschap. In Zijn
lijden en sterven immers heeft Christus Zich een
Onze bespreking inzake de verhouding Kampen—
eigen volk verworven. Hij heeft dat volk niet met I Amsterdam, gelijk ze ter sprake gebracht is van de zijde
goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed dergenen, die het bijbelsche begrip „ e e n i g h e i d
gekocht, en van alle heerschappij des duivels ver- d e s G e e s t e s " in zijn bedoeling, blijkens h u n antilost, en het alzoo Zich tot een eigendom gemaakt. polemiek-polemiek, blijken te miskennen, is nog niet
Hij mag. Hij móét daarom over dat volk Koning geëindigd.
zijn. Dat Koningsrecht verkreeg Hij door Zijn
Over die „eenigheid des Geestes" wordt veel vriendebloed. Vandaar dat na Zijn kruisdood ook de ver- lijks gesebreven.
hooging tot Koning komt. En dat Koningschap
Maar is het ook „geestelijk"?
is dan geen buit, dien Hij Zich met Zijn almacht
„De eenigheid des Geestes", — men kent dit begrip
veroverde. Niet met twaalf legioenen engelen, of uit Efeze 4: 3.
met het zwaard' van Petrus verkreeg Hij het. Neenj
Maar legt men het ook goed uit?
Hij verwierf er het recht op door Zijn PriesterIk meen van velen dit te moeten ontkennen.
s c h a p ; doordal Hij met Zijn offer aan Gods geWant er is geen gemakkelijker manier, om tegen
rechtigheid voldeed, en Zijn volk verzoende. Het
Priesterschap brengt het Koningschap voort. De Efeze 4 : 3 te zondigen, dan die, welke men pleegt te
rechten op dat Koningschap liggen op Golgotha. volgen in eiken oproep, om de punten-in-geding nu m a a r

Uil

te laten rusten. Dit,„laten rusten", toch is j u i s t - h e t

j
j
ï
I

Efeze 4 : 3?
Eenigheid des G e e s t e s ?
Maar Van Leeuwen (hoogleeraar) wijst in zijn kommentaar bij de bespreking van deze bijbelplaats juis'
op de meeningsverscbillen tusschen Jood- en heidenchristenen, als misschien ook voor Paulus' aandacht
staande, toen hij de vermaning, bovenbedoeld, schreel,
„Dat er tusschen sommigen uit de eerste groep en de
helden-christenen verschil van opvatting heerschte, en
hoe de apostel noodig acht, tegen de dwaalbegrippen
dezer Jood-christenen te waarschuwen en principiee
positie te nemen, komt duidelijk en scherp uit in den
ongeveer met Ef. gelijktijdigen brief aan de Col." ("^
Leeuwen). M.a.w. wie het gereformeerde volk en z'J
pers herinneren wil aan Efeze 4 : 3 , en t e g e 1 ij k voo
zijn rekening neemt, dat men aan hedendaagse
dwaalgeesten, tienmaal erger dan van voormalige 1
daïseerende joden-christenen, dwaalgeesten, die
k r u i s v a n C h r i s t u s ij d e l m a k e n , den naam
van de belijders geeft, die m i s k e n t dit woord v
Paulus, die plaatst zich in een hoek, waar hij toch W
lijk niet staat. En alleen de zwakken, of i n <1^.^*
niet doordenkenden, geven dan een overigens vnj
pathetisch applausje.
.^
Natuurlijk wilde Paulus in zijn brieven de een
tusschen Jood- en heidenchristenen, d i e e r a l w 1
bewaren. Want deze eenheid zelf was een vrucht
b e k e e r i n g. Zoodra evenwel één van beide ë''" j^^jj
terug leidt tot een vóór h u n bekeering ingenomen
juist door die bekeering overwonnen vleescheli]K>
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