Jahwe uitgereik nie, en daar was geen skuldeiser aan wie Jahwe sy volk
(sy kind) sou verkoop het n ie; in die derde reël van vers 1 moet verkoop
en verstoot tussen aanhalings gedink: as julle die ballingskap as ’n verstoot
en verkoop wil betitel, weet dan dat dit nie van Jahwe uitgegaan het nie,
m aar dat julle eie sondes die oorsaak daarvan is. Jahwe bly dus vrymagtig
om dit weer ongedaan te maak. Die „riviere” in vs. 2 behoef nie op
eintlike riviere (hier dan die van Egipte) te slaan nie (bl. 152), die woord
kan ook seestrominge aandui, vgl. Ps. 93:3, Jona 2:4 e .e .*
M aar sulke enkele verskille in opvatting verdwyn onder die oorwegende en oorvloedige aantal verklaringe, konstateringe en gevolgtrekkinge waarmee mense maar al te graag sy instemming wil betuig. Daar
lê ’n rykdom van gegewens en gesigspunte in hierdie arbeid wat nadere
bewerking, naspeuring en uitwerking verdien en ons hoop van harte
dat Dr. van der Mervve wat met hierdie proefstuk so ’n gelukkige intree
in die werkgroep van Outestamentici gemaak het, voort sal gaan met
sy wetenskaplike produksie wat, as dit in hierdie gees voortgeset word,
vir die teologie van Suid Afrika van uitnemende belang sal blyk te wees.
Onder die twaalf Stellinge wat die proefskrif begelei val ’n drietal
op waarin gegewens van Ugarit verwerk is, en die laaste vier wat oor die
gevaar ’n fundamentalistiese Skrifbeskouing in Suid A frika, van die
uitverkorenheidsfiguur, van die faal in regte evangelisering van die naturel,
en van die verwaarlosing van die filologiese en literêr-histories Bybelondersoek behartenswaardige dinge sê.
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D r . A . v a n S e l m s , De verscheurde stad. O ud Jeruzalem waar de Joden niet

kunnen komen. Uitg. J. N. Voorhoeve, Den Haag, s.j. 144 bis. Prys f 7.90.
Bevoorreg is die mens wat met so ’n universele kennis van wat hy
gaan besoek en sien en dit so paraat tot sy beskikking as wat by Prof. van
Selm s die geval is, Bybellande en gewyde plekke gaan besoek en daar
op eie geleentheid en nie as rondgeleide toeris mag rondgaan. M aar
byna ewe bevoorreg is diegene wat met so ’n gids as geleider van sy
gedagtes en geestesbeelde die skrywer mag vergesel, self rustig in sy
gerieflikste stoel gesete, en hom ongestoord laat vertel van sy bevindinge
en indrukke vanaf die helder gedrukte bladsye van hierdie aantreklike
boek. Die band alleen reeds, van wit leeragtige materie m et goue letters
en vinjet, b eloof van die beste. Baie en goed tiperende fo to ’s illustreer
die geskrewene. Sketskaartjies deur die boek versprei laat die leser hom
gou gemaklik oriënteer. D ie geheel is beskerm deur ’n keurige omslag
met ’n ongewone foto van die suidwestelike hoek van Jerusalem se mure,
*D ie perikoop Eseg. 28 (bl. 43v., 46, 49) sou ek wel seker met die paradystradisie van
Gen. 2 en 3 in verband wil sien, vgl. H TS III, bl. 199w.
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van dieselfde hand as dié tussen bl. 104 en 105 in groter formaat en iets
wyer fokus met sy treffende onderskrif.
D ie pakkende opskrifte van die sewe hoofstukke (1. Hoe men er
kom t; 2. Een gescheurde stad; 3. Het straatbeeld; 4. Heiligdommen van
drie religies; 5. Vijftig eeuwen menselijke beschaving; 6. Het landschap;
7. Heden en toekom st in Arabisch Jeruzalem) gee reeds ’n boeiende
oorsig oor die inhoud; die nadere samevatting op bl. 142v. maak nog
nuuskieriger na wat die skrywer oor so baie verskillende onderwerpe
te sê het. D it verdien aanbeveling om na die lees van die boek die kort
inhoudsopgawe deur te gaan en vandaar weer tot ’n tweede lektuur oor
gaan.
D ie skrywer het die Arabische gedeelte van die land besoek, dié
wat aan die staat Jordanië behoort, in teenstelling m et die meeste toeriste
wat in Israel rondgelei word. Hy het hom egter nie oorgegee aan die
maklike verleiding om , onder die indruk van die ellende in die Arabische
vlugtelingekampe ’n anti-Israel kompleks te ontwikkel nie. Sy behandeling
van die vlugtelingevraagstuk op bl. 130w . en reeds voorafgaande aanstip
daarvan op bl. 50 en 75 bewys dit duidelik. „In Voor-Azië vertegenwoor
digt Israel het W esten” (bl. 26) en mens kan alleen sy W esterse erfenis
en agtergrond verloën as mens met die Arabiere gemene saak sou wil
maak. D it wil nie sê dat mens daarom alles wat Israel doen sou goedkeur
o f verheerlik nie. M aar die toestande binne die staat Israel vertoon
tog ’n heel wat sim patieker beeld dan die ontsettende primitiviteit
wat mens in die Arabiese gedeelte en onder die Arabiese bevolking
nog altyd aantref naas ’n Europese vernis by die rykes. Die lees van
bis. 26v., 29, 36, 46 (!), 88, 130 en daam aas bis. 51v., 112, 117v. en 129
is baie instruktief. Merwaardig is daartussen die teologiese waardering
van M oham m ed en die Islamitiese godsdiens op bl. 77 w . as ’n aktuele
sowel as kerkhistoriese probleem waaraan die Christelike teologie en die
Christendom self nie mag verbygaan nie.
Interessant is die baie bladsys aan die Kerk van die Heilige G raf
gewy (bl. 59-64), en besonder leersaam die gegewens oo r die „D ooie
Seerolle” o f Q um raanvondste, bl. 95-103. Die ontdekking van ’n reeks
nedersettings in ’n lang ry 5 Km. oos van die waterskeiding in ’n gebied
wat gewoonlik as halwe o f hele woestynterrein beskou is (bl. 113v., 120),
is histories en argeologies belangrik. V ir Bybeleksegese en -verstaan is
die opm erkings oor die herder, skape en bokke, blom m e en vrugbome
(bl. 109v., 118v., 120v.) insiggewend. Rake opmerkings oo r verhale van
onsedelikheid in vreemde stede (bl. 11), die onvermoë van die huidige
diplom asie (bl. 24v.), politieke enclaves (bl. 33v.), Engeland se dubbelsinnige politiek (bl. 36), die verdeeldheid van die Christendom (bl. 47v.)
en so os reeds vermeld oor die vlugtelingevraag en die staat Jordanië
bewys hoe gevoelige klankbodem en skerp insig in menselike verhoudinge
by die skrywer verenig is. In ’n tweede druk moet op die kaartjie bl. 38
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die K vir Klaagm uur nog aangebring word, en op bl. 114 reëls 8 en 9
omgewissel.
Die 16/ wat die boekhandel in Nederland vir hierdie ryke geskrif
vra kan elkeen van ons lesers maar gerus daarvoor bestee en dan ’n paar
bioskoopbesoeke o f sportvertonings daarvoor opgee. D ie genot hieraan
ontleen is dieper, duursamer en heel wat meer gevarieer.
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Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk, in ontwerp. Uitg. Boeken
centrum, ’s Gravenhage, 1955. 424 bis. Prys f.6.D r. A . F. N . L e k k e r k e r k e r , Kanttekeningen bij het Hervormde Dienstboek.
Deel I, 140 bis., 1952. Deel II, 108 bis., 1955. Uitg. Boekencentrum,
’s Gravenhage. Prys f.3.50 elk.
Hierdie drie boeke (’n derde deel Kanttekeningen word in die W oord
V ooraf van deel II aangekondig) is ’n vreugde en skat vir elkeen wie die
erediens van die Hervormde Kerke waar ook ter wereld ter harte gaan.
Ons het persoonlik van D s. Hageman van die Hervorm-Kerk in Amerika
verneem en ook in die Reformed Review van dié Kerk gelees hoe ernstig
die nuwe Dienstboek van die Nederlandse Kerk ook daar in studie
geneem is en hoe verblyd hulle is in die liturgiese ontwaking waarvan
dit blyk gee. O ns kan nouliks beter geskrifte wens in die hande van ons
predikante en kerkraadslede en van elke gemeentelid wat bewus aan die
erediens wil meedoen. Die ou kerklike gewoontes en formuliere kry
nuwe betekenis, frisheid en inhoud by die lees hiervan en die konstituërende elemente daarvan word in hulle som tyds gewysigde vorm o f
rangskikking tot nuwe lewe gewek. W aar ook in ons Kerk die liturgiese
besef en besinsing met die dag aan betekenis win, sal ons geweldig veel
inligting en besieling aan hierdie studies en studieresultaat kan ontleen.
Trouens die D ienstboek is nie alleen resultaat van studie nie, maar van
’n kerklike vernuwing, van gebed en wil tot samewerking, van herwonne
kerksbesef en geloof en gehoorsaamheid aan die ekumeniese eenheid
van die belydende Christenheid.
U it boektegniese oogpunt is die D ienstboek met sy 424 bladsye
in so ’n handige formaat, so sterk en soepel gebind en met drie leeslinte
in verskillende kleur voorsien ’n meesterstuk. O ok die Kanttekeningen
hanteer allergerieflikst. Die bekende uitgewery van die Nederlandse
Hervormde Kerk, Boekencentrum N .V ., verdien alle lo f vir hierdie
produkte. D ie pryse waarvoor hulle aangebied word is verbasingwekkend
laag.
Die D ienstboek bevat verskillende O rdes van D ienst vir die gebruiklike eredienste van die Hervormde Kerk, die Sondagm örediens, Sondagaand-, D oop- en Nagmaalsdienste, Bevestigings van Dienaars van die
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