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toepasselijk woord toevoegde, en het werk van registers
voorzag. Een derde druk van deze uitgave verscheen te
Grorinchem in 1736, nu weer verrijkt met eene belangrijke
voorrede van J. van den Honert.
De verklaring van Ursinus is dus in dit schatboek in
geweven in een net van verklaringen, opmerkingen en
aanteekeningen van anderen. Ursinus' eigen verklaring —
zooals ze door Parens bezorgd is, in de handen te hebben
en te raadplegen, acht zeker niemand onbelangrijk. Het
plan van Ds. van Proosdij verdient daarom goedkeuring
en sympathie. Dat hij voor het werk, dat hij op zich
nam, berekend is, toonen de twee reeds verschenen afle
veringen duidelijk, die zich aangenaam en vloeiend laten
lezen. Welke uitgave door den vertaler tot grondslag ge
legd is, hopen we later in eene voorrede te vernemen.
We komen dan, als het werk compleet is, waarschijnlijk
meer bijzonder op de vertaling terug. De uitgever Zalsman heeft gezorgd voor een passend gewaad. Letter, pa
pier en formaat zijn uitstekend en de prijs (ƒ0.25 per
aflevering) uiterst billijk. Vinde deze verklaring vele inteekenaars en lezers.

God in de Natuur en in de Genade, door J. J.
DE VISSER, V.

d. m. te Amersfoort. Amers
foort, Slothouwer, 1882.

De ruime en veelzeggende titel zou ons wel niet aan
stonds op het vermoeden brengen, maar we ontvangen
hier van den Schrijver opstellen over het hart, den bloeds
omloop, het spijskanaal, de ademhaling, het gezicht en
het gehoor. Hij wijst ons op het wonder samenstel van
het menschelijk lichaam, en tracht ons teleologisch te
brengen tot of te versterken in het geloof aan een zelf-
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bewusten God, die alles planmatig ingericht heeft en ho
ven zijne schepping staat. Dat niet alleen, maar als theo
loog gaat hij ook alle die onderwerpen, na ze eerst in
natuurkundigen zin behandeld te hebben, ook opvatten
en beschouwen in figuurlijken zin. Dit zou tot veel ,Spie
lereien" en ongepaste vergelijkingen en vergeestelijkingen
aanleiding kunnen geven, maar de Schrijver weet zich
daar goed voor te wachten. Het werkje, 103 bladzijden
groot bevat veel wetenswaardigs, is duidelijk en levendig
geschreven en kan menigeen iets meer doen kennen van
.God in de Natuur en de Genade."

Een lid onzer Kerk verzocht ons voor onderstaande
vraag een plaatsje in de „Vrije Kerk". Wij willigen dat
verzoek gaarne in, vertrouwend, dat deze of gene onzer
lezers wel tijd en lust zal hebben, om haar in dit tijd
schrift te beantwoorden.
VRAAG.
Wat verstaat Paulus in Rom. 3:22 en 26 en in Gal. 2:16
en 20 onder de uitdrukking: geloof van Jezus (Christus,
des Zoons van God)?
L.

B.

De bedoeling dezer vraag is zeker deze, of daaronder
verstaan moet worden het geloof, dat Jezus zelf bezit, of
dat Hij bewerkt, of dat Hem tot voorwerp heeft. Er is
hier reeds veel over geschreven, (A. Scholten, Leer der
Herv. Kerk II, p. 77, 4e druk) maar uitgemaakt en voor
allen bevredigend opgelost is de kwestie nog niet. Ze
mag daarom nog wel eens besproken worden.
Franeker.

H. BAVINCK.

