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Paulus, Rufer-Verlag, Gütersloh.

1953.
In ’n kompakte bestek en onderhoudend bied die skrywer ’n tipering
van die persoon en werk van die apostel Paulus aan. Naas die interessant
verwerkte hisotirese materiaal, word nietemin hier- en daar onbewysbare
en selfs onwaarskynlike gevolgtrekkinge ingeskuif, b.v. dat Paulus se
vader ’n tapytmaker was, dat Paulus self ’n asketeise en fanatieke natuur
was, dat hy ver van Jerusalem gewoon het, aan vallende siekte gely het en
Lukas eers in Troas ontmoet het, dat hy die liggaam beskou as kerker van
die siel en dat Markus nog tydens die lewe van die apostel besig was met die
skrywe van sy Evangelie te Rome.
In die verbygaan word ook interessante opmerkinge gemaak oor ander
bybelfigure, maar interessant net uit die oog van die romanskrywer.
Histories en teologies is dit onverantwoordbaar en selfs strydig met die
feitelike gegewens. Dit heet byvoorbeeld dat Christus in die mens Jesus
ingewoon het sedert die doop, dat die Doper ’n „siener ’’was en dat Ja
kobus, die broer van die Here baie op Jesus gelyk het en ’n besondere opdrag gehad het om die sakrament van die Avondmaal voort te sit.
Dit neem nie weg nie dat ’n groot hoeveelheid waardevolle gegewens
in hierdie vlot geskrewe boek aangebied word.
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Christenen in die Antieke Wereld, J. H. Kok, Kampen,

1953.
Aan die hand van ’n aantal sketse wat deeglik gefundeer is in die
oud-christelike bronnemateriaal, bied hierdie bekende skrywer ’n blik in
die alledaagse lewe van die vroeë Christendom. Hoewel populêr geskrywe
en maklik verstaanbaar vir die nie-teoloog, is die werk in die gebruik van sy
bronne en sy gevolgtrekkinge absoluut wetenskaplik verantwoord.
Die eerste hoofstuk, handelend oor die martelare, en met name dan
Polycarpus, Justinus, die bloedgetuies van Scillium en Cyprianus, almal
tweede en derde eeuse martelare, berus op ’nkritiese gebruikmaking van die
sogenaamde martelaarsakte.
Die tweede hoofstuk, Die Oud-christelijke gemeenschap, vertel o.g.v.
die tweede-eeuse geskrif, die Didache, hoedat die gelowiges Avondmaal
gevier het, ampsdraers gekies het, die voorskrifte oor beproewing van die
geeste en christelike gasvryheid nagekom het. Dit lyk mij die skrywer kon
in hierdie hoofstuk ook vrugbare gebruik gemaak het van Justinus se
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Apologia 1.54 en die brief van Plinius aan Trajanus, twee van die oudste
stukke oor die christelike liturgie. Dit word egter vergoed deur die mooi
verwerking van Tertullianus se Apologeticum, waaruit die orde van die erediens teen die einde van die tweede eeu, gemeentelike organisasie, armeversorging en viering van die Agapé uiteengesit word.
Oor die oorspronge van die monnikwese, die stigting van die eerste
klooster deur Pachomius word onderhoudend vertel uit die bronne, o.a.
uit Hieronymus se brief aan Eustochium.
Die vierde hoofstuk bied ’n kykie in die vierde eeuse „pastorie” ,
die biskopswoning van Augustinus in Hippo Regius in N.'Afrika. Die
wyse en inhoud van die prediking word pragtig geïllustreer met grepe uit
drie van Augustinus se vyf honderd behoue preke.
Nog veel meer as moderne teoloë het dié van die eerste eeue hul met
lus en ywer gewy aan die leersame tydverdryf wat genoem word die pole
miek. Niemand minder as Augustinus en Hieronymus nie het by geleentheid met mekaar op die wyse die papierswaarde gekruis nie en wel oor sulke
aangeleenthede as die gesag van die Septuagint, die nut en noodsaak van ’n
nuwe Bybelvertaling(!) en die eksegese van Jak. 2:10. Wonderlik dat daar
niks nuuts onder die son is nie. Daardie modeme stryd uit die outyd word
lewendig en vérantwoord meegedeel uit die korrespondensie van die twee
kerkvaders self.
Die werk sluit met ’n antieke reisbeskrywing deur die christin,
Etheria, na die heilige land. Ook alweer trots die verloop van vyftien eeue,
so modern as kan kom.
Die skrywer het skitterend daarin geslaag om die christelike verlede
histories juis te laat herlewe asof dit net gister was. Hierdie leersame boek
behoort op die rakke van predikante, onderwysers, studente en alle lesende
christene te staan.
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De Canon en het volksgeloof, J. H. Kok, Kampen, 1954.

Soos die ondertitel aandui, baseer hierdie werk hom op „een onder
zoek van de amuletten der eerste christenen” . Uit hul lewe as heidene het
die vroegste christene die gebruik van siekte-en-onheilafwerende amulette
meegebring. Amuletvervaardigers het i.p.v. heidense towerspreuke nou
Skrifgedeeltes op die amulette gegraveer of geskryf. U it hierdie inskripsies
meen die skrywer belangrike lig te sien val op die wording van die kanon,
wat sy vaste bestand soos ons dit nou ken eers aan die begin van die vyfde
eeu ontvang het.
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