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Opset en bedoeling van my boek oor die
Psalms van Christus

Die boek begin nie met die verklaring van ’n paar Psalms nie, maar met ’n hele paar
inleidende hoofstukke.
Die bedoeling van die boek is nie om slegs ’n kommentaar op ’n paar Psalms te wees nie. Dit
wil die leser ook help om self die Psalms te verstaan en te kan verklaar.
Hoofstuk 1 laat aan die hand van Skrif en belydenis sien dat ons slegs deur Christus en sy
Gees die Psalms kan verstaan en verklaar.
Hoofstuk 2 is ’n behandeling van Efesiërs 5:15-21 en Kolossense 3:16-17, twee baie
besondere gedeeltes vir die verstaan van die Psalms.
Hoofstuk 3 gee die indeling en die eenheid van die Ou Testament en plek van die Psalms
binne die geheel van die Skrif, Ou en Nuwetestament. Om die Psalms werklik goed te kan
verstaan, moet ons dit sien binne die groot verband van die Ou Testament.
Hoofstuk 4 gaan in op die onderlinge verband van die Psalms. Die Psalms is nie ’n hoop
sandkorrels wat los van mekaar staan nie, maar ’n liggaam, ’n heerlike bouwerk. Daar is ’n
wonderlike orde, ’n lyn, ’n samehang, ’n eenheid. Ook Psalms onderling hang met mekaar
saam.
Hoofstuk 5 handel oor die weerklank van die Wet en die Profete in die Psalms. Wie die Ou
Testament ken, weet hoe die Psalms sing van wat ons in die res van die Ou Testament hoor:
God se verlossingswerk, sy verbonde en beloftes, sy eise, sy offers en nog baie meer. Daarom
kan ons die Psalms nie verstaan sonder die lig van die res van die Ou Testament. Dit gaan om
Skrif-met-Skrif-vergelyking. Ons groot Profeet en Leraar lei ons deur sy Gees en Woord om
sy Woord te verstaan en te verklaar. Die Skrif is die beste, die volmaakte Kommentaar op die
Skrif.
Hoofstuk 6 laat sien dat die Nuwe Testament nie losstaan van die Oue nie, maar ’n hegte
eenheid daarmee vorm. Die opskrif is Wet-Profete-Geskrifte en Nuwe Testament.
In hoofstuk 7 word die Wraakpsalms behandel.
Hoofstuk 8 handel oor die Naam HERE.
In hoofstuk 9 word enkele Psalms in kort oordenkings behandel

