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op het altaar is gebracht; aan allen, die in dien strijd
belangstellen, bevelen wij ook dit geschrift van Ds. de
Jonge dringend ter lezing aan.

Be Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van liet
Catechetisch Onderwijs, door J. H. Donner.
Leiden, Donner. Prijs f 0.25.
Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden
voor Catechisatiën, door J. H. Donner. Leiden,
Donner. Prijs f 0.10.

Het is een gunstig verschijnsel, dat ook in onze kerk
veler oog op de catechisatiën zich vestigt en menig vraag
boek het licht ziet. Vooral den Zendingsdirector mogen
wij dankbaar zijn, dat hij het talloos tal van allerlei
vraagboeken met deze twee verrijkt heeft. Van het eerst
genoemde, dat zich zelf in ieder opzicht aanbeveelt, is
reeds een tweede druk verschenen. En de heldergestelde
vragen, de beknopte en duidelijke antwoorden, het aan
trekkelijk formaat en de geringe prijs waarborgen, dat
ook het in de tweede plaats genoemde, dat dienen moet
voor hen, voor wie Hellenbroek's vragenboek nog te
zwaar is, spoedig door vele predikanten op hunne cate
chisatiën zal worden ingevoerd.

Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika,
Amerika en Australië, voor schoolgebruik en
eigen studie, door Dr. W. H. Nieuwhuis.

Brielle, Wierema.
De heer Wierema te Brielle denkt uit te geven eene
serie schoolboeken voor middelbaar onderwijs in christe-
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lijken geest — een plan, dat lof en ondersteuning ver
dient en welks volvoering in eene algemeene gevoelde en
dikwerf uitgesproken behoefte zal voorzien. De serie
wordt geopend met dit werk van den heer Nieuwhuis,
Leeraar aan het Gymnasium te Doetinchem. Het onder
scheidt zich, gelijk het voorbericht leert, van andere leer
boeken der aardrijkskunde vooral hierdoor, dat de gods
dienstige toestand der volken meer op den voorgrond wordt
geplaatst, dat de resultaten der zending er in worden mede
gedeeld en dat de landen, waarvan in den Bijbel sprake
is, onder heenwijzing naar de H. S. behandeld worden.
Bij de van den auteur bekende, reeds in andere werkjes
gebleken helderheid en grondigheid van bewerking, zal
dit laatste voldoende wezen, om het in vele en velerlei
christelijke scholen ingang te verschaffen, en bij vele chris
telijke onderwijzers in gebruik te doen komen.

Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr.
Jong. Vereen, te Botterdam door J. W. A.

Notten. Rotterdam, Bredee.
Eene bezielende toespraak, waarin eerst in het alge
meen de christen tot waken en bidden vermaand wordt,
maar daarna inzonderheid de christenjongeling en jongelingsvereeniging gewezen worden op de gevaren, waar
aan ze blootstaan en met ernst en liefde vooral tegen de
onreinheid, brasserij en verwijfdheid worden gewaarschuwd.
In een frisschen geest en in eene nette taal geschreven,
worde deze toespraak door velen gelezen en vinde ze
vooral in den kring en het hart onzer jongelingen eene
goede plaats.
Kampen.

H. BAVINCK.

