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afwijkt. Allereerst in de beschuldigingen, die hij inbrengt
tegen het „onzalige gezelschap": de Synode. Hier even
min, als in andere bladen, wil ons de toon bevallen,
waarop van en tot de Synode gesproken wordt. Wat wil
men dan toch van haar? Kan zij in een genootschap,
als de Ned. Herv. Kerk, wier jammervollen toestand alle
leden samen mede bestendigen, anders handelen, dan zij
gehandeld heeft ? Uit den mond van een lid van dat kerk
genootschap heeft ze eer op een wroord van lof om hare
practische wijsheid en vindingrijkheid aanspraak. „
Evenmin wil het ons bevallen, dat de heer Gijben van
Kerkformatie spreekt in plaats van Reformatie. De daar
mede in verband staande beweringen onderschrijven wij
niet. Alle kerkvorm is in het Ned. Herv. Kerkgenootschap
niet verloren gegaan; al is die vorm geheel en al gede
formeerd. Er is in de Herv. Kerk nog een groot gedeelte
van het lichaam van Christus, dat echter in geen passen
den vorm zich openbaart. Daarom moet van reformatie
worden gesproken.
Deze beide opmerkingen mogen den geachten Schrijver
de verzekering geven van de belangstelling, waarmede
wij zijne brochure hebben gelezen. Van harte hoop ik,
dat ze meer nog door de rechtzinnige medeleden van den
Schrijver, dan door de „gescheidene" Broeders worde
overdacht en bevestigd!

Bijbelsch Woordenboek voor ontwikkelde lezers der
Heilige Schriften, uitgegeven onder redactie
van Dr. Ed. Riehm etc. Uit het Hoogduitsch
vrij bewerkt onder toezicht van Dr. C. H. van
Rhijn. Utrecht, Kemink en Zoon. Prospectus.
De Uitgevers Kemink en Zoon te Utrecht hebben, blij-
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kens Prospectus, het uitnemende plan opgevat, om van
het Bijbelsch Woordenboek, in Duitschland onder redactie
van Dr. Iiiehm met medewerking van verschillende ge
leerden uitgegeven, eene vrije bewerking onder toezicht
van Dr. van Rhijn in het Nederlandsch het licht te
doen zien.
Het werk, dat in Duitschland met groote ingenomen
heid wordt ontvangen, onderscheidt zich van andere der
gelijke door zijn degelijken wetenschappelijken inhoud en
tevens door daarmede gepaard gaande, overal merkbare,
pieteit voor de Heilige Schriften. Al mag het daarom
nog niet met blind vertrouwen worden geraadpleegd, het
is toch eene rijke bron voor allen, die de H. S. meer dan
oppervlakkig willen kennen en waardeeren.
W ijl de Uitgevers niet dan bij genoegzame inteekening
tot de uitgave van dit werk, dat vermoedelijk in 25 afle
veringen a f 0.90 compleet zal zijn, kunnen overgaan, is
spoedige en veler inteekening wenschelijk. Inzonderheid
aan predikanten en studenten in de Theologie, maar ver
der aan alle ontwikkelde lezers der Heilige Schriften kan
dit werk niet genoeg worden aanbevolen.
Kampen.

H. BAVINCK.

