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Verhoef, P A 1998 - Ds I D Kruger: Die mens en sy preke
Uitgewer: Tekskor B K - 134 bladsye.
Resensent: Ds C Pretorius
Die skrywer huldig in die publikasie die

gedagten~

van 'n eggenoot, vader, skoonvader. volksrnan en vera\

Dienaar van die Goddelike Woord. Die publikasie bestaan uit twee afdelings. Deel 1 beskryf oorsigtelik
dominee Kriiger se familieherkoms. Ander fasene van ds Kriiger se menswees soos sy jeugiare en skoolopleiding, teologiese studie, huwelik en gesin en herderwees in gemeentes word geskets. DeellI, Sy Preke,
beslaan die grootste gedeelte van die publikasie en is 'n keuse uit preke wat van 1911 tot 1965 strek.
Die preekstof is ternaties en kronologies onder die volgende opskrifte georden:
Intreepreke, Preke in wyer kerkverband, Preke oor die gebed, Hervorrning, Ouerlike tug, Uitverkiesing,
Oor die laaste dae en Volksaangeleentbede.
Die laaste twee preke wat opgeneem is, is ds Kriiger se laaste preek op 27 Junie 1965 en ds Alwyn
du Plessis se preek by die begrafnis van ds I 0 Kriiger. Die preekstof getuig van Bybelse teo\ogie wat met
die grondteks en Bybelse geskiedenis rekening hou. In die preke word verskeie aspekte van ds KrUger se
teologie, soos sy kerkbegrip, duidelik. Vir horn is die kerk die strydende kerk en "ark" in die wereld. Die
kerk, en ampte daarin, bly egter maer van die vleesgeworde Woord. Ds KrUger is terde!! bewus van strome
en dwalinge in sy tyd. Hiervan is die preek in verband met geloofsgenesing (p 49) 'n voorbeeld. Eweneens
dui die preek van 21 November 1920, by geleentbeid van m Abraham Kuyper se dood, op sy waardering en
insig van Kuyper se teologie. Oat die skepping vir Kuyper die holte vir die kerk se voet is word deur ds
KrUger so beskryf: "Die doel van die hele skepping het vir Kuyper bestaan in die toegewyde diens aan en
verheerliking van die Skepper" (p 60). Sy vertroosting van die Afrikanervolk in tye van droefheid kon soos
met president M T Steyn se afsterwe (p 101) en die 1918-Griepepidemie (p 117), getuig van 'n noue verbintenis gebou op geJoof. Die publikasie bevat verskeie foto's en 'n indeks dien die naslaan van spesifieke
temas, persone, en Skrifverwysings. Buiten enkele drukfoute is die telts goed versorg en in 'n maklik
leesbare lettertipe gedruk.

De Kruijf, G G 1999 - CbristeliJke etbiek: Een inleiding met sleutelteksten.
Zoetermeer: Uitgeverij Meinema. 187 Bladsye. Prys: Onbekend.
ReseDJent: Prof I W C van Wyk
Prof Gerrit de Kruijf (1952) is hoogleraar in Cbristelike etiek aan die Ryksuniversiteit van Leiden
(Nederland). Hy is die outeur van "Waakzaam en nuchter: over christelijke ethiek in een democratie"
(1994).
Ons het bier met 'n heel unieke inleiding tot die Cbristelike etiek te make. Uniek in die sin, dat
hy sy perspektiewe en oortuigings met teltste van versltiUende outeurs uit versltillende lande en tydperke
toelig. Die teltste is egter nie bloot toeligting van De Kruijf se standpunt nie, maar voeg ook inhoud tot die
standpu.t toe.
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