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Hierdie poging om oor elkeen van die 150 Psalms op één bladsy iets te skryf, is nog 
gering. Die rykdom van die Evangelie van Jesus Christus is só groot en die waarhede 
van die Heilige Skrif só aangrypend dat dit onmoontlik is om dit in sulke kort oordenkings 
genoeg saam te kan vertolk. Om die suiwer goud in die erts uit die diep "mynskagte" te 
haal, is vir 'n sondaarmens 'n totaal onbegonne taak as die Heilige Gees, die eintlike 
outeur van die Psalms, ons nie voortdurend in die studie daarvan lei nie. 'n Onbegonne 
taak, ja, maar deur die onderwysing van Jesus Christus self, word die deure oopgemaak 
om in die skatkamers van hierdie Psalms in te stap en met verwondering te kyk en aan 
te hou kyk. Alreeds aan sy dissipels het Jesus die pad gewys as Hy hulle herinner aan 
wat oor Hom in die Psalms geskrywe is (Lukas 24:44). 'n Praktiese wenk by die lees van 
hierdie oordenkings is om eers die Psalm of 'n gedeelte daarvan te lees en daarna 
hierdie boodskap. Miskien is dit nodig om dieselfde Psalm en die oordenking twee keer 
te lees. 

As in dit wat ons skryf tog net die waarheid van die Woord van God bewaar word! Hieroor 
het Jesus Christus gesê: "As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar" en verder, "hy 
wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woarde nie" (Joh. 14:23, 24). Ook Jesus se Woord 
in die Psalms moet bewaar word. Daaroor sal die Skrif self oordeel en ons raak meer as 
bekommerd as die Heilige Gees self hierdie oordenkings gaan eksamineer. As dit dan 
slaag, is ons innige wens dat hulle wat elke dag 'n Psalm of twee aan die hand van 
hierdie dagboek lees, in hulle geloof in Jesus Christus versterk sal word! 

In ons poging om die Heilige Skrif te laat spreek, het ons hoofsaaklik die 1933/53 
Afrikaanse Bybel en die beryming van die Psalms deur Totius gebruik. Die tafel rondom 
die rekenaar het egter ook vol van ander boeke gelê, soos die Hebreeuse Bybel, 
Trommius se Nederlandse konkordansie en ten minste vyf kommentare oor die psalms 
waaronder Calvyn, N.H. Ridderbos en Franz Delitzsch die belangrikste plekke ingeneem 
het. Ook teologiese woordeboeke was byderhand. 

Met dank aan ons hemelse Vader in Christus, vir die totstandkoming van hierdie boek 
moet ek ook mense bedank. Daar is baie vriende wat my aangemoedig het. In besonder 
was dit Therése, my eggenote wat voortdurend in my studie van die Psalms gesê het: 
"Skryf neer wat jy ontdek het, ek sal jou help!" Maar daar is ook ander groepe mense, 
gemeentes, aan wie ek altyd oneindige dank verskuldig sal bly. Oor jare heen, as ek reg 
het, van 2001 af tot in 2004, het hierdie oordenkings keer op keer in hulle Sondag se 
Nuusbriewe verskyn . Dit het behoorlik 'n gewoonte geword. Hulle was nie alleen geduldig 
met my nie, maar die gretigheid van broeders en susters om hierdie oordenkings te 
ontvang, het my dikwels aangespoor om aan te hou. 

Nihil desperandum - Gee die moed nie op nie! Die Psalms sal altyd dié besondere 
verbondsliedere van Christus se kerk bly. Niks sal dit ooit tot niet maak nie! 
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