suiwer van die betekenisse wat ons gewoonweg daaraan heg, begrippe soos
geloof, geregtigheid, wet, vlees en gees, lewe en dood. Daarop volg ’n
ontleding van die Brief van die Romeine teneinde dit vir die moderne leser
verstaanbaar te maak.
Die skrywer het in sy doelstelling geslaag en sekerlik die geloof gesterk teen die vertwyfeling. In laaste instansie is die geloof nie beredeneerbaar nie; die vertwyfeling is egter wel beredenaarbaar en besadig en positief
het Schieder die onredelike daarvan aangetoon.
A. S. G e y s e r .
*
*
D r . F.

W . G r o s h e i d e , De brief aan de Hebreeen en die brief aan Jacobus.
Tweede, herziene en vermeerderde druk, J. H. Kok, Kampen. 1955.

So bekend soos G r o s h e i d e self was ook die vroeëre Bottenburgserie
wat nou in ’n nuwe en besonder aantreklike vorm by Kok in Kampen uitgegee word. Hierdie is die tweede band van die boekwerk in sy nuwe verskyning wat ons bereik. Dat dit hersien en vermeerder is blyk ook uit die
inhoud. Die jongste navorsing tot op die datum van verskyning, soos die
werk van S picq en M i c h a e l i s word hierin verwerk. Die outeur is oor die
algemeen behoudend; hy waag hom self nie aan die deurgee van nuwe vindinge nie en gaan behoedsaam om met die opname van dié van andere.
Dit is meteen die krag en die swakheid van hierdie werk . . . sy krag omdat
die leser seker kan wees van die beproefdheid van die materie, sy swakheid
omdat die leser hier niks sal vind wat nie reeds elders gestel is nie. Die
groot verdienste lê egter in die uitvoerigheid en die helderheid, die besadigde beredenering van problematiese gedeeltes in die eksegese sowel as
in die inleiding tot die werk. Die werk is opgeset om die predikant in sy
studeerkamer by sy voorbereiding by te staan. Geen ander werk beant
woord beter aan hierdie doel nie, as die huidige uitgawe.
A. S. G e y s e r .
*

*

H. C. P u e c h e n G. Q u i s p e l , Op zoek naar het Evangelie der Waarheid.
G. F. Callenbach N .V ., Nijkerk, 1954.
In ’n artikel, Die huidige stand van die ondersoek ten opsigte van die
Evangelium Veritatis*, het ondergetekende ’n breedvoerige bespreking
gegee van die merkwaardige ontdekking te Nag-Hammadi van ’n gnostiese
biblioteek. Die resultate van die ontdekking vir die wetenskap asook ’n
omskrywing van die materiaal wat dit behels, word in hierdie werk van
Puech en Quispel, twee van die vemaamste ondersoekers van die vonds, op
spannende en onderhoudende wyse vertel.
Een belangrike resultaat is dat die gnostiese Evangelium Veritatis
wat nou vir die eerste maal onder die oë van die wetenskap kom, afhanklik
is van die kanonieke vierde Evangelie en daarmee is vanselfsprekend alle
*Vgl. H .T.S., Junie 1955.
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spekulasie oor die laat samestelling en gnostiese inslag van hierdie Evange
lie vir goed van die baan.
Hierdie boekie is allesins lesenswaardig en verstaanbaar vir elke ont
wikkelde leser.
A. S. G e y s e r .
*

*

D r. A. S i z o o , Uit de Wereld van het Nieuwe Testament, Tweede Druk,
J. H. Kok, Kampen, 1954.
Prof. Sizoo is ’n classicus wat hom steeds meer wend tot die studie
van die christelike oudheid, blykens sy publikasies oor die antieke wereld
tentyde van die geboorte van die Christendom en sy inleiding op die
christelike patristiek. Sy skoling as classicus kom, ook te oordeel aan hier
die werk onder bespreking, die christendom besonder ten goede. Die geskoolde teoloog is dikwels geneig om die wereld waarin die Christendom
gebore is of te laat linkslê of hom tevrede te stel met ’n uiters sketsmatige
kennis van gebeurtenisse en persone en instellinge van die tyd, wat as
dit nader ondersoek word, tog ’n besonder heldere lig laat val op die Nuwe
Testament self. Hierdie werk het Sizoo nou op ’n uitmuntende wyse verrig.
Vir eenmaal en maklik toeganklik word die onderskeidinge tussen viervors, koning en stadhouders, en dan meteen ook tussen die verwarrende
aantal Herodesse waarvan die Nuwe Testament melding maak, helder uiteengesit. In die werk sal die leser ’n eenvoudige maar duidelike antwoord
ontvang op vrae oor die geldigheid van die regspraak wat in die gevalle van
Jesus en Paulus beoefen is, hoe die belastinge bepaal en ingevorder is,
watter samehang daar tussen belasting en die sensus van Augustus was.
Die verstaan van die briewe van Paulus word aansienlik vergemaklik
as die leser eers die geskiedenis ken van die stede waaraan sy vernaamste
briewe gerig is. Met die oog hierop bied die outeur op ’n onderhoudende
wyse allerlei wetenswaardighede oor Rome, Korinthe, Efese, Filippi,
Colassae en Thessalonica aan. Hy verduidelik ook die probleem van die
vasstelling van die geadresseerdes in die brief aan die Galate. Dergelike
toeligtinge gee hy ook oor die sewe gemeentes van Asië waaraan die sewe
briewe van Openbaringe gerig is. ’n Verdere hoofstuk word gewy aan die
ontleding van die griekse, latynse en aramese name wat ons in die Nuwe
Testament aantref, die naam Jesus, Cephas en Kajaphas, Simeon, Simon,
Petrus, Saulus, Paulus.
Die betekenis van die Christelike godsdiens kan nie tenvolle ver
staan word sonder dat dit in relief gesien word teen die agtergrond van die
gelyktydige godsdienste nie. Uit die oorweging het die skrywer ook aan
die heidense godsdienste uit die tyd van die Nuwe Testament ’n hoofstuk
gewy. Daar moe*' nog bygevoeg word dat die boek verhelder word deur ’n
keur van illustrasies. Hierdie werk sal waardevol blyk vir teoloë, studente
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