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haaft; dat zij dus slechts uit en door haar leeft en tot
haar reëel bestaan niets toe-, of afdoen kan. Geloovende,
haast zij niet. De heilige wereld handhaaft zich zelve;
de gemeente heeft, uit haar levend, daarvan slechts te
getuigen, en nooit iets anders te doen, dan luide, krachtig, zelfbewust, vol des H. Geestes uit te roepen voor
heel de wereld: ik geloof.
H. BAVINCK.
( Wordt vervólgd.)

BOEKAANKONDIGING.

Be Mozaïsche Wet, door J. VAN ANDEL, predi
kant te Leeuwarden. Heusden, H. Wuyster. 1882.

Dit werkje over de Mozaische Wet is, schoon op zich
zelf staande, een vervolg van het onlangs verschenen en
ook in dit Tijdschrift aangekondigde: Van Adam tot
Abraham. De gunstige getuigenis, die wij toen aflegden,
geldt in verhoogde mate van dit tweede deeltje. Ik schrijf
hier, opdat men een overzicht krijge van den inhoud, de
titels af van de verschillende hoofdstukken: Israels God,
Karakter der Wet, Werking der Wet, de Heiligheid der
Wet, de Geest der Wet, de dienst des Tabernakels, het
godsdienstig volksleven, en Recht, Familie, Volkslied.
Over dat alles worden treffende gedachten en beschou
wingen geleverd. Er openen zich nieuwe gezichtspunten,
die de wet in haar geestelijken zin en heerlijke strek
king leeren kennen en waardeeren. Vooral de beschouwing
over de verkiezing van Israël als volk op blz. 2 volg.
over het karakter der wet als wet des rijks en als op
voedster des volks, bladz. 24 volg. over de werking der
W et, bladz. 46 volg. en over de vraagstukken, die zij
in het leven riep en die hun oplossing vinden in Chris-
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tus, de verzoening aller tegenstellingen, is treffend schoon
en lezing en overdenking dubbel waard. Wij wensclien
ook dit werk van den bekenden en geacbten predikant
onzer Kerk te Leeuwarden in veler handen. Het kleed,
waarin de Uitgever het aanbiedt aan het publiek, is in
overeenstemming met den inhoud.

Stem en Snaren. Verzameling van Christelijke
Liederen. BreuTzelen, J. den Boer, 1882.

Wij twijfelen niet, of deze Liederenbundel, samenge
steld uit liederen van Beets, ten Kate, Hasebroek, da
Costa e. a. zal vele geopende huizen en harten vinden.
Er was behoefte aan, en de Vereenigingen van Gerefor
meerd Schoolonderwijs, Jachin en Filippus, hebben een
goed werk verricht, met aan deze verzameling van lie
deren hare krachten te besteden. Beantwoorde hij aan
het doel, om aansporing en leiding te geven bij het ge
bruik van het Christelijk lied in de Gereformeerde krin
gen van ons land.
Kampen.

H. BAVINCK.

