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hooglerare w eer beroepbaar gestel in
die C hristelike gereform eerde gem eentes.
N ietem in doen die
hele
gebeurtenis alle oortuigde C alviniste
onweldadig aan.
’n Tweede saak w at ons aan d ag
in Suid-Afrika w erklik verdien en
w at dan ook in ons ruilnommers, o.a.
„Die Kerkblad”, 22 Aug., en daarna
in „Die Kerkbode”, 3 Sept., die a an 
dag geniet, is die toenem ende euw el
van verw êreldlikte Sondae. Ons hoor
al van m oeder-v kinder-, sending-,
armsorg-sondae, en so pas het die
ergste gebeur. daar m oes ook
’n
G rondbewaring-sondag kom. As ons
die D ag van die H ere so begin gebruik, dan sal daar op die duur nie
meer ’n dag vir die H ere self oorbly
nie. E k stem volkom e saam m et die
redaksie van „Die Kerkbode" w aar dit
sê: „Die m eeste goeie sak e vir die
bevordering w aarvan ons sp esiale
Sondae gevra word, kan seker lan gs
die w eg van die gew one eredienste en
prediking van die W oord gedien
word”. D it is ’n ou euw el m et alle
respekte vir ons gelow ige voorvaders.
Die sprekendste voorbeeld daarvan is
die sgn. in stellin g van D in gaan sd ag
as ’n Sabbatdag. D in gaan sd ag is geen
Sabbatdag nie—m ense kan nie ’n ekstra rusdag vir die H ere instel nie!
E lke dag van ons lew e is ’n dag vir
die Here, m aar die H ere self het die
sew ende dag afgesonder.
’n Derde saak van m eer as plaaslike
belang is die besoek van prof. dr.

J. H. B avinck, hoogleraar in die Sendin gsw eten sk ap aan die Vrije Universiteit. Prof. B avin ck beoefen nie net
die w eten sk ap van die sending nie, hy
w as ook jare en jare aaneen sendelin g in die V erre Ooste. D ie diepte
van sy liefd e vir diegene w at nog nie
to t die kudde van die H ere behoort
nie, is so gew eld ig dat alm al w at hom
hoor spreek het, oortuig geraak het
van ons h eilige roeping. Sy besoek
h et ons h arte weer w arm gem aak.
Ons A frikaners het ’n groot roeping
ten opsigte van die k erstening van
die sw art heidendom in Afrika. D ie
rassevraagstuk is egter m eer as ’n
religieuse vraagstuk alleen. M et die
k ersten in g van die sw artm an kom
daar ook allerlei sosiale, ekonom iese,
opvoedkundige, politieke en ander
m oeilikhede na vore. E en mooi studie
hieroor vind ons in „Die B randw ag”,
8 Sept. deur J. Sproul: „As die sw art
m an baas in A frika word”. Daarby
m oet w eer gew ys word op die referate
gehou op die jon gste vergadering van
die S.-Afr. Akadem ie vir W etenskap
en Kuns, w aaroor C. H. R autenbach
in „Die H uisgenoot” (15 Aug.) ’n mooi
sam evattin g gee: ,,’n U itd agin g aan
die W itm an”. ’n L aaste gebeurtenis
w at die aandag verdien, is die skoolkw essie: in Kaapland begin die stryd
om m oedertaalonderw ys nou eers,
w an t die oorplasing van st. 6 na die
m iddelbare skool voer m oedertaalm edium daar in.
J. CHR. COETZEE.

BOEKBESPREKING.

Serm ons and O utlines on The Lords
Supper. Baker B ook H ouse, Grand
R apids, 6, M ichigan. P rys 1.75 dol
lar.

B ogenoem de boek het verskyn in die
M inister’s Handbook Series, en is bedoel as«leidraad by die voorbereiding
van preke i.v.m. die N agm aal. D it
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bovat volledige preke, verkorte preke,
preeksketse en tek ste en tem as w at
gebruik kan word.
D ie boekie is veral w aardevol as
versam elw erk van u itgesoek te preke
van verskillende groot predikers w at
nie in ons <and so goed bekend is nie,
soos A lexander M aclaren, F. B. Meyer,
T im othy D w ig h t e.a. ’n M ens kan ’n
paar genoeglike halfure deurbring m et
die lees van verrassende ged agtes en
pakkende tem as u it die keur van
hulle m eesterw erke.
G.P.S.
Thabazimbi.

• • • •
F u n eral Serm ons and O utlines. B aker,
Book H ouse, Grand Rapids, 6, M i
chigan. P rys 1.75 dollar.
Ook hierdie boekie h et verskyn in
die M in ister’s Handbook Series, en is
bedoel as ’n hulp by die voorbereiding
van begrafnispreke.
D ie boek bevat volledige en verkor
te preke sow el as preeksketse en te k s
te w at gebruik kan word. D it is o.a.
geneem uit die preke van Spurgeon,
M oody en F. B. M eyer. Ook van
C hrisostom us is ’n kort preek opgeneem oor I Thes. 4: 13. M et treffende
beelde beskryf hierdie kerkvader uit
die vierde eeu hoe die verganklike
liggaam van die ontslape gelow ige in
heerlikheid sal verrys.
G.P.S.
Thabazimbi.
• • * •

de Klerk, B. J .: D ie R oom se Gevaar;
Holl. Afr. U itg. My., Pretoria-K aapstad, 1952. Pp. 98; prys 7/9.
H ierdie brosjure is gesk ryf in opdrag van die T ussenkerklike Kom m issie van die drie A frikaanse K erke, en
van 'n Voorwoord voorsien <ieur die
voorsitter van die K om m issie, ds. T.

F . J. Dreyer. Van die ontstaan, groei
en huidige stand van die R oom se
Kerk, sow el as van sy leer en in stellinge, sy m etodes en doelw itte, word,
u it gesaghebbende R oom se bronne, ’n
duidelike oorsig gegee. V ervolgens
word Rom e g eto ets aan die leer van
die H. Skrif. H ierdie in d elin g bring
h erhaling mee, w at w el geen nadeel is
nie, maar onnodig w as as die bestryding van elke dw alin g dadelik in
hfs. 2 geskied het. Sonder om w at
goed in genoem de kerk is te versw yg of te verkleineer, word die verkeerde deeglik w eerlê. D ie w esen lik e
gevaar w at Rome, m et al sy (grotend eels onskriftuurlike) g elo o f en m et
a l sy bygeoof, vir die w êreld en veral
vir ons land inhou, word oortuigend
gestel. W ie dieper op die saak w il
ingaan, word verw ys na w aardevolle
R oom se en P rotestan tse literatuur.
M et sy deeglike inhoud en bevatlike
vorm, beantwoord die brosjure baie
goed aan sy doel. Ons kan d it sterk
aanbeveel vir ’n breë leserskring.
D rukfoute is seldsaam ; hinderlik
is: „vir (i.p.v. voor) die regbank” (p.
78) en: „vir (i.p.v. voor) oë g estel”
(p. 84). D ie band is stew ig en aantreklik.
A. POSTMA.
P.U. vir C.H.O.
•

*

•

Suid-A frikaanse A rgiefstukke: T ra n s
vaal N o. 4. N otule van die V olksraad van die S.-Afr. Republiek.
1859-1863. 712 bll. s.j. en s.p.
Dr. J. H. Breytenbach, hoof van
die P u b lik asie-afd elin g van die A r
gief, h et ook hierdie vierde deel
afgeskryf, to eg elig en persklaar gem aak.
Soos alle w erke deur dr. B reyten 
bach verrig, is hierdie vierde deel van
die N otule van die Volksraad van die
Z.A.R. uitnem end versorg. D ie N o tu le
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is noukeurig w eergegee en dek die
tydperk M ei 1859 tot Okt. 1863. Tussen die datum s word ook as afdeling
B gegee alle B ylaes, t.w. inkom ende
stukke, diverse stukke, die inhoudsopgawe w aarvan bll. v iii—xlii beslaan.
Die uitgaw e bevat verder ’n „Verslag
der werkzaam heden van den K rijgsraad”, ’n register van persoonsnam e,
’n geografiese register en ’n saakregister. Daarby is daar 6 verlu gtin gs
in die teks.
Die werk is gedruk deur die Cape
Times Ltd. vir die Staatsdrukker. D ie
tegniese afw erk in g van die uitgaw e
laat werklik niks te w ense oor nie.
Niemand hoef nog te benadruk die
onskatbare waarde van hierdie u it
gawe van die S.-Afr. A rgiefstu k k e nie.
Ons kan alleen die A rgiefkom m issie bedank en die redakteur van harte
gelukwens.
J. CHR. COETZEE.

Gera. Kraan, Van den B u rg en K. J.
Bult: Moeder, zeg m e eens. . . .
Antwoorden op m eisjesvragen. Kok,
Kampen. 1952. 162 bll.; Í6.90.
D it is geen uitsondering dat moeders m y vra om boeke oor die sekslewe nie. G ew oonlik vind ’n m ens dit
moeilik om een boek onvoorw aardelik
aan te beveel. D aar is heelparty goeie
Nederlandse w erke van ’n algem ene
aard. H ier h et ons nou ’n uitstek en de, prinsipieel-suiw er gereform eerde
boek vir m oeders oor hul d ogters se
sielelewe. As m oeders ’n boek w erklik nodig het, laat hulle hierdie M oe
der, zeg m e een s . . . aanskaf. Hulle
kan dit by enige goeie A frik aan se ot
Nederlandse boekhandel koop. Mev.
Kraan-Van den B urg gesels as m oe
der en dr. B u lt as geneesheer. Ons
groter dogters kan dit som m er o</k
self lees.
J. CHR. COETZEE.

D . A. W uite—Van M aasdijk—H eto n ze
Vader. Kok, Kampen, 1922; 227 bll.,
8.90 gulden (harde band).
H ier het ons ’n boek oor die volm aakte gebed en w el uit die pen en
die hart van ’n vrou. Vanselfsprekend
bied dit ons ’n visie op die gebed soos
alleen die gelow ige vrou dit kan gee.
D it is iets heeltem al anders as w at
ons gew oonlik oor die gebed lees. D it
is fris, oorspronklik en bereik hoogtepunte van ontroering. Veral die eers
te hoofstuk: B idden leren, het ons
diep aangegryp. Ons w il die werk van
harte aanbeveel vir alm al, veral vir
ons susters. D it is ’n boek w at ’n
m ens sal lees en herlees en w at jou
gebedslew e ryker sal maak.
S.d.T.

* * •
D s. W. A. W iersinga—Gods w erk in
on s (tw eede druk). Kok, Kampen,
1952. 243 bll., 7.90 gulden (harde
band).
Ons tyd gee w ein ig geleentheid vir
selfinkeer, vir stille m editasie. D it is
daarom goed dat ds. W iersinga ons
sto f gee om op suiw er Gereformeerde
w yse die werk van God in ons te oordenk. D ie feit dat die boek reeds ’n
tw eede druk beleef het, toon dat
nie net in M etodistiese kringe behoefte bestaan aan bevindelike w erke nie.
Ds. W. behandel agtereenvolgens:
D ie aanvang, die voortgang, die voltooiing van Gods werk in ons, asook
die middele tot versterking van hier
die werk.
’n U itnem ende gesk rif vir stille
oom blikke en vir verdieping van die
g eestelike lewe.
S.d.T.

* * *
Ds. G. D. A. du Toit, D ie D rie Briew e
aan Johannes, uitgegee deur die
C hristenstudentevereniging
van
Suid-Afrika, Stellenbosch, 1952, 200
bladsye, prys 9s.
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D it is ’n tw eede kom m entaar w at
ons ontvang van die hand van die
skrywer, en soos „Die B rief aan die
E fesiërs” kan ons dit ew eëens aankondig as ’n deeglike verklaring. D it is
helder en saaklik, w at by die Briew e
van Johannes w aar dit gaan oor die
Liefde, baie sê. In ooreenstem m ing
m et die onderwerp is dit ook deurgaan s gekenm erk deur innigheid.
Al het ons hier te doen m et ’n
populêre verklaring is dit duidelik dat
d it gegee is teen die agtergrond van
’n grondige w etenskaplike studie. F ynere onderskeidings w at in vertaling
som s verlore gaan straal oral deur,
tot opheldering van baie w at anders
onduidelik is. In die verklaring word
dik w els ’n lesin g gevolg w at na die
oortuiging van die skryw er die beste
is, bv. by 1 Joh. 1: 4; 3: 1; 5: 13. Ook
word telk en s die op vattings van ver
skillende verklaarders teenm ekaar af-

gew eeg, sodat die leser ook die geleentheid h et om sy keuse te doen.
H ier en daar h et ook w el ’n bed enking gekom .
B y 11 Joh. 1: 7
verkies ons die helder verklaring van
Calvyn, w a t dit laat sien op die voortgaande vergiffenis van sondes w at nie
losgem aak kan word van die bekering nie, bo die van „’n heiligende
invloed van die bloed van C hristus”
w at nie ju is uitm unt in helderheid nie.
D ie onderskeiding w at gem aak word
tussen A gapé en P h ilia nl., dat die
eerste sien op Goddelike en die tw ee
de op m enslike liefde kan ook nie
m eer volgehou word nie.
Oor die algem een h et ons die ver
klaring m et instem m ing
en
m et
stig tin g gelees. D ie C itadel-P ers het
dit besorg in ’n mooi duidelike druk.
D it is verkrygbaar by die C.S.V.Boekhandel.
W.J.S.

