dit in die sakrament deur die hervormers Luther en Calvyn verskillend
opgevat is, wys B a k k e r terloops daarop dat in die waardering van die
heilshistoriese in die prediking die hervormers nie so ver van mekaar af
staan nie.
In s y ondersoek betrek B a k k e r sowel die O .T . as die N .T . en maak
dan die stelling: „D e prediking heeft dus geen ander kerugma, geen
ander evangelie dan wat ons in de H. Schrift als Zelfopenbaring G ods
geschonken wordt, maar in de prediking wordt deze Zelfopenbaring
onthuld in haar actualitieit en geldigheid ook voor het heden, waarin
de verkondiging uitgaat.” En hierin lê vir B a k k e r die samegaan van
kerugma en prediking opgeslote.
Hierdie intreerde is van werklike belang en word met graagte aan
beveel by hulle wat elke Sondag die voorreg en die verantwoordelikheid
het om die W oord van G od aan die gemeente te bedien.
A . D. P o n t .
Dr. A. Sizoo, Augustinus Leven en Werken. J. H. K ok, Kampen. 1957.
So sm aakvol as die uitvoering so deeglik is die inhoud van hierdie
werk. Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver
antwoordelikheid van die wetenskaplike ondersoeker oor die lewe en
werk van die noord-afrikaanse kerkvader en een van die grondvesters
van die wes-europese beskawing.
Rondom sulke groot figure groei gou verdigsels en spekulasies.
M aar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom
uitsluitlik op die outentieke bronne om aan die leser karakteriserende
blikke in die ontwikkeling van die jong afrikaanse geleerde te gee, in sy
worsteling om geloofssekerheid, in die aanleidinge tot sy oorgang tot die
Christelike geloof. Dan teken hy Augustinus in sy biskoplike ampspraktyk en sy buitengewoon ryke prediking en sy bekwame bestryding van
sektariese strominge. ’n Laaste kort hoofstuk waardeer Augustinus as
mens, as persoonlikheid.
In sy eenvoud is die boek van Dr. Sizoo toeganklik vir elke ontwikkel
de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid
kan dit met vrug gelees word deur die vakgeleerde.
A . S. G e y s e r .
Dr. N . J. H o m m e s , De Vrou in de Kerk, T . W ever, Franeker. 1951.
Die besinning oor die plek van die vrou in die Kerk en sy ampte het
na die oorlog met hernude krag ontvlam en met hernude ywer word daaroor gepubliseer. Feitlik gelyktydig met die boek van Hulst oor dieselfde
onderwerp, het Dr. Hommes van Gereformeerde kant ’n studie besonderlik oor die nieutestamentiese uitsprake daaroor gepubliseer. Met sorg en
omsigtigheid eksegetiseer die skrywer die sogenaamde swyggebod van
I Kor. 14:34 w ., en van I Tim. 2:12. Met die uitspraak van I Kor. 11:4, 5,
Hndl. 2:17 en talie ander plekke wys hy oortuigend aan dat daar in feite
in die Nuwe Testament geen sprake van ’n swyggebod teen die vrou in die
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