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Die sentrale probleem van hierdie dissertasie is om vas te stel in hoe
verre sending in die ruim sin van die woord as verspreiding van die Evan
gelie tot die wese van die kerk as sodanig behoort. Die skrywer werk dit in
’n sewetal hoofstukke u it:
1. Die verhouding van die gemeente tot die sendingwerk van die
Apostels;
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die verhouding van die gemeente tot die buitestaandes;
Die roeping van die gemeente te midde van sy omgewing;
Die roeping tot opsetlike missionêre besigwees van die gemeente;
Aspekte van die missionêre aktiviteit van die gemeente;
Die dryfvere van die missionêre aktiviteit van die gemeente;
Die missionêre houding as spesifiek-Christelike Karaktertrek van
die gemeente.

Die skrywer bring niks radikaal nuuts met sy ondersoek nie. W at
egter van baie groot belang is, is dat hy die briewe van Paulus en Petrus van
hierdie spesifieke hoek benader. Baie Skrifgedeeltes waaraan ’n mens nor
maliter nie ’n betekenis heg wat dit in verband met sendingsaktiviteite
bring nie, kom in ’n nuwe lig te staan. Die belangrikste is egter dat die
skrywer ’n massa stof wat oor sy bepaalde tema verspreid lê, onder een
dak bymekaar bring en ’n mens ’n goeie oorsig daaroor gee.
Nuwe Testamentici het oor hierdie tema nog nie veel geskrywe nie;
Sending-wetenskaplikes sluit gewoonlik ’n hoofstuk o f wat in oor die
Skriftuurlike grondvesting van sendingwerk. Die skrywer toon egter in
watter mate sending ’n wesenlike karaktertrek van die kerk is. Daarmee het
hy ’n goed onderlegde en deeglike werk gelewer op ’n terrein wat betreklik
arm aan literatuur is.
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In die afgelope aantal jare is daar ’n baie groot belangstelling in
eschatologiese probleme in die algemeen en in die probleme van onsterflikheid en opstanding in die besonder. Gereeld word dan ook oor hierdie
onderwerpe gepubliseer.
W at Nederland betref, is dit veral sedert die verskyning van Prof.
Dr. G. van der Leeuw se Onsterfelijkheid o f Opstanding (1936) byna ’n uitge
maakte saak om onsterflikheid en opstanding teenoor mekaar te stel. On33

