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In hulle boek beskou die outeurs die Bybel as ’n pragtige mosaïekwerk wat uit derduisende klein
bousteentjies (woorde, gedagtes, teksverse) opgebou is. Hulle bekyk die steentjies soms van nader,
en soms staan hulle effens terug om die geheelbeeld te skets. Die steentjies waaruit die mosaïek
opgebou is, is onder andere die Koninkryk van God; God as Skeppergod (Koning en Vader, met wie
ons in ’n verhouding kan staan); Jesus as Messias en Redder van die wêreld, wat die kernboodskap
van die Nuwe Testament is; geloof as ’n verhoudingsterm, wat wil sê dat mense volledig van
hulleself en hulle eie belange moet afsien en Jesus in volkome gehoorsaamheid moet volg; die
persoon en werk van die Heilige Gees; die kerk; die Christelike etiek (wat leer hoe ons as mense
van God moet lewe) en ten slotte die toekoms wat op ons as Christene wag. Tussen al die dele
waaruit die mosaïek bestaan, word verbande gelê, aanvullende inligting verskaf (klein steentjies
in die mosaïek) wat die groter prentjie helderder skets en Skrifgedeeltes effektief ingewerk om die
boodskap van die Ou en Nuwe Testament as ’n aangrypende stuk mosaïek te bou.
Die meriete van die boek is daarin geleë dat die leser voortdurend binne die mosaïek as geheel
gehou word, terwyl daar ook na die klein steentjies gekyk word. Die groot temas word op so ’n
manier gerangskik dat die een tema in die ander vloei en so die verhaal van God se bemoeienis
met sy mense van begin tot end vertel. Die leser kan sien hoe dieselfde tema deur verskillende
Nuwe-Testamentiese skrywers op verskillende wyses en vanuit verskillende gesigshoeke beskou
word. Te midde van al die verskeidenheid is daar egter die groot lyne van God se betrokkenheid
by sy mense wat deur al die boeke heen loop en hulle tot ’n eenheid saambind.
Twee interessante aspekte van die boek is die wyse waarop sleutelterme kernagtig gedefinieer en
eksegeties-moeilike tekste saaklik bespreek word. Voorbeelde van eersgenoemde is die definisie
van sonde as dit wat God se eer aantas (bl. 102), van die kerk as navolgers van Jesus (bl. 243),
van waarheid as ’n verhoudingswoord (bl. 214−215) en van die Koninkryk van God as dit wat
gebeur wanneer God se Koningskap hier op aarde ’n werklikheid word (bl. 49−50). Eksegetiesmoeilike tekste word in die mosaïek opgeneem, uitgelê en geïntegreer: die Messiasgeheim in
Markus 3:11−12 (bl. 133−135), die sonde tot die dood toe in 1 Johannes 5:16 (bl. 201−202), die
laster teen die Heilige Gees in Markus 3:28−29 (bl. 209−210) en die versoek van die dissipel om
eers sy pa te gaan begrawe voordat hy vir Jesus volg in Matteus 8:21−22 (bl. 165). Die boek bou
op na ’n hoogtepunt. Vir my persoonlik is die steentjie ‘’n Hoop op wat gaan kom’ (bl. 354−357)
– seker vanweë my jare! – die mooiste in die hele mosaïek. Trouens, hoofstuk 9, wat handel oor
die eindtyd met as opskrif ‘Waarheen alles op pad is’ (bl. 354−394) gee hoop en uitsig aan alle
Christene wat in hierdie deurmekaar wêreld met vreugde en volharding hulle pad wil loop.
Die uitgangspunte van die boek sluit in God se betrokkenheid by sy mense, wat soos ’n goue
draad deur al die boeke van die Nuwe Testament heen loop:
• die parallelle lyne tussen die verhale van oud-Israel en die Christendom, omdat albei dieselfde
God aanbid
• die outeurs se beskouing van die Skrif as ’n eenheid, waarvolgens die Ou Testament
deurlopend die agtergrond vir die Nuwe Testament vorm
• die feit dat die Nuwe Testament die Ou-Testamentiese gebeure en persone in perspektief
plaas sonder om die Ou Testament te kritiseer of te vernietig en die verstaan van die Ou
Testament in die lig van Jesus se koms en optrede
• die gevolglike kontinuïteit en diskontinuïteit tussen die Ou en die Nuwe Testament wat
(wysgerig beskou) die identiteit van elke tema bepaal.
Die outeurs slaag in hulle doel om die boodskap van die Nuwe Testament stap vir stap uiteen te
sit deur so naby as moontlik aan die Nuwe-Testamentiese teks te bly en so húlle teks en die teks
van die Nuwe Testament soos ’n mosaïek inmekaar te bou.
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Ontdek die Boodskap van die Nuwe Testament met sy logiese en
vakkundige inhoud kan nuttig gebruik word deur Skrifstudente
om ’n bepaalde tema binne konteks te verstaan omdat dit
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ingebed is in die mosaïek van God se Woord. Die boek word
ook met vrymoedigheid aanbeveel vir elkeen wat ernstig is om
in ons gebroke wêreld oorwinnend en tot eer van God te lewe.
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