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In sy nuwe boek Theopoetry of the Psalms, nooi Prof. Cas Vos, dekaan van
die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria, die leser
saam op ’n reis deur die landskap van die Psalms. Soos wat Bettie
Cilliers-Barnard se Kloosterskildery op die voorblad suggereer, word ’n
reis van verwondering, misterie en lig op elke bladsy ontsluit.
Soos wat die titel van die boek verwoord, help die skrywer, self ’n
digter van formaat met drie gepubliseerde bundels wat reeds uit sy pen
gevloei het, die leser om te ontdek dat die Psalms poësie oor God is.
In helderklinkende taal, wat opklink uit die hele boek, word in Hoofstuk 1 tot ontdekking gekom dat die Psalmboek ’n reisgenoot op die
lewensreis word. Ten einde tot ’n eie navigasie-oriëntasie vir die reis
te kom, wys die skrywer in Hoofstuk 2 daarop dat die poësie van die
Psalms op verskillende maniere gelees en verstaan kan word.
Die reis word tot nuwe vergesigte gelei in die fyn artikulering van
’n aantal hermeneutiese en homiletiese brûe vir die leser. Op omvattende en vernuwende wyse word die leser verras met ’n seleksie van
16 moontlike Psalmbrûe wat uit die Psalmlandskap oorgesteek word
(Psalm 1, 2, 13, 19, 23, 24, 73, 99, 100, 104, 111, 112, 121, 137,
139 en 150). Die brûe is argitektonies só gekies dat dit nie net die
eksegetiese landskap van die Psalms karteer nie, maar ook hermeneutiese en homiletiese kontoere skets. In die bespreking van die onderskeie Psalms word onder andere boustene van struktuur, literêre genre,
datering, tekskritiek, motiewe, interpretasie en die formulering van
’n moontlike boodskap gebruik om vir die leser ’n oorgang tot nuwe
betekenis te skep.
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Prof. Vos se boek lewer op ’n besondere wyse ’n bydrae tot ’n nuwe
reiservaring van die Psalms. Die reis word op ’n besondere wyse deur
die outeur verwoord en selfs verder geaksentueer deur die insluiting
van sy eie gedigte. Tereg word die boek, ten spyte daarvan dat Prof. Vos
al wyd gepubliseer het, deur sommige as sy magnum opus beskou.
Ek beveel graag die boek Theopoetry of the Psalms van harte aan. Die
boek het vir die ingeligte Bybelwetenskaplike, die verantwoordelike
homileet en die vernuwende liturg betekenis. Dit is ’n aanwins en
moet vir die boekrak van elke teoloog. Nie net beloof dit ure van ’n
besonderse leesreis nie, maar ook die vind van skatte van studeertafel
tot kansel.
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