
“… as hulle stilbly, sal die klippe dit uitroep!” 

Lukas 19:37-44 

 

 

I 

Om te sing en dans, Hosanna uit te roep en takke te swaai, om 

met ons hele wese, met liggaam en gees, aan God lof en dank te 

betuig, dit sit in die hart van ons diens aan God, dit ís ons 

erediens. Oor al die eeue heen was dit so ... en so sal dit wees tot 

in die hiernamaals. In die hemel sal daar kore wees, lofliedere tot 

eer van die Vader wat op die troon sit, en die Lam langs die troon, 

en die Gees voor die troon. “Sing vir die Here ‘n nuwe lied, sing 

vir die Here o ganse aarde!” (Psalm 96:1) – dis waartoe Kantate-

Sondag ons oproep.  

Om te sing, mooi woorde in melodieuse klanke te uiter, dit hou 

mos méér in as net ‘n klomp woorde wat so maklik, so 

onnadenkend gespreek word. Deur ‘n lied kan ons emosie 



uitdruk, hartseer of vreugde, angs of geborgenheid – ons kan 

deur ‘n gedig of ‘n lied die onuitspreekbare sê. Daarom is die 

Bybel propvol lofliedere, maar ook netso vol klaagliedere – 

woorde waarmee die mens sy of haar diepste hartskamers aan 

God kan blootlê.   

Miskien moet ons juis in hierdie dae waarin daar soveel is wat 

lelik en sleg is, meer nadink oor skoonheid, oor beauty, oor die 

estetiese as gawe uit God se hand. God self is nie net goed nie, 

God is ook mooi. God het alles doelbewus mooi gemaak. God hou 

van dit wat mooi is. En God het ons as mense gemaak om ook die 

mooi te geniet, om God vir die mooi te loof, om God se 

medewerkers te wees in die mooimaak van alles wat lelik is, en 

om God oor die skoonheid rondom ons te loof – in kunswerke en 

bouwerke, in musiek, in die raaksien en bewaring van dit wat 

mooi is in God se skepping. Soos God, is ons as sy beelddraers 

ook estetiese wesens. Daarom die lied. Daarom die opdrag: Sing 

vir die Here ‘n nuwe lied. En die ganse aarde moet saamsing. Dit 

sit in die hart van ons Godsdiens.  

II 

Dis presies wat die skare gedoen het toe Jesus op ‘n donkie 

Jerusalem binnegery het. Hulle het palmtakke geswaai en 

gesing. Die lied wat hulle gesing het kom uit Psalm 118, een van 

die Hallel Psalms wat die Jode by Pasga gesing het. “Geseënd is 

hy wat kom in die Naam van die Here”.  Dit was ‘n lied oor die 

koms van die Messias, die beloofde Verlosser. Met dié lied erken 

die skare dat Jesus hierdie lankverwagte Messias is, die een wat 

die vrede tussen God en mens sou kom herstel. Aan God in die 

hemel bring die lied eer, want dit is Hy wat die Messias gestuur 

het. Hierdie lied was ‘n hoogtepunt in Jesus se aardse bediening. 

Dit was die eerste keer dat ‘n hele skare dit uitgesing het dat Hy 

die Messias is, die Vrede-koning wat ‘n nuwe wêreld sou laat 

deurbreek, die vrederyk – God se sjaloom – aarde toe sou bring.  

Ook vir Jesus was hierdie lied uiters belangrik. Toe die Fariseërs 

die skare wou stilmaak, antwoord Jesus: “Ek sê vir julle, as hulle 



stilbly, sal die klippe dit uitroep!” Dis ‘n lied wat nie uitgedoof 

kan word nie. Dat Hy die Messias is, sal deur die eeue heen 

weerklink. Ja, ook die klippe sal dit uitsing. Met klippe het Jesus 

waarskynlik gedink aan die klippe waarmee die tempel in 

Jerusalem gebou was. Ook die skoonheid van die tempel, die 

estetika van die argitektuur, sal die lof van God besing, sal getuig 

dat Jesus die Messias is. Kom ons sê dit op ‘n ander manier: as 

die getuienis van gelowiges stil word, sal die skoonheid rondom 

ons, die mooi in hierdie wêreld, die kuns en argitektuur, die 

natuur, dit bly uitroep: Jesus Christus is die Messias, die een wat 

vrede bring, wat nuut maak en heelmaak, wat die lelik kom mooi 

maak. Die ganse aarde sal saamsing en erken: Jesus is die Here.  

III 

Maar juis op hierdie hoogtepunt, toe die skare die nuwe lied 

begin sing, toe gebeur daar skielik die verrassende, die 

ontstellende: Jesus bars in trane uit! En net daar word die loflied 

‘n klaaglied! Die mooi van die lied word skielik lelik. Waarom?  

Toe Jesus die stad Jerusalem sien, met haar mooi klipmure, die 

tempel wat as sieraad oor die stad troon, en die baie mense wat 

as pelgrims die Pasga kom vier het, het Hy begin huil. Want hulle 

het verkeerd verstaan, hulle het nie regtig die soort vrede wat 

Jesus bring begryp nie. Al het hulle sy lof as Messias besing, 

erken dat Hy die beloofde een was, was hulle oë verblind vir die 

soort Messias wat Jesus was. Hulle het gedink en gehoop dat Hy 

net vir die Jode die verlosser sou wees, dat Hy die juk van die 

gehate Romeinse oorheersers oor hulle sou afgooi, dat Hy die 

skoonheid en vrede net vir die Israeliete sou kom herstel. Hulle 

het Hom as eksklusiewe Messias gesien.  

Die “mooi” wat die Messias bring, het hul selfsugtig vir hulle self 

gegryp ... en daarmee het die mooi skielik lelik geword. Die 

klippe van die tempel, wat as loflied vir God bedoel was, sou ‘n 

tyd later letterlik platgeslaan word – nie een klip sou op die ander 

gelaat word nie. In plaas van lof aan God, sou die klippe oordeel 

uitroep oor die mense wat nie verstaan het dat Jesus se genade, 



sy verlossing, sy heelmaak en nuutmaak, sy mooi-maak van dit 

wat lelik is, juis vir alle mense bedoel is nie.  Daaroor het Jesus 

gehuil, ‘n klaaglied aangehef!  

IV 

Kom ons pas dit nou prakties toe:  

• God het ons, en die natuur as ons leefruimte, mooi gemaak. 

Hierdie skoonheid weerkaats iets van God se eie mooiheid 

en heerlikheid.  

• Die bewaring en uitbou van hierdie skoonheid is ook ‘n 

opdrag. Deur kuns en kultuur, deur argitektuur en die 

bewaring van die natuur doen ons dit. Die roeping om 

“mooi te maak” sit in die hart van ons aanbidding van en 

diens aan God. Want daarmee roep ons, en die klippe, dit 

uit dat God goed en mooi is.  

• Maar as ons selfsugtig raak met skoonheid, soos met al God 

se gawes, dit net vir onsself opeis, dit nie vir ander gun nie, 

dan word dit wat mooi moes wees lelik. Dan word die loflied 

‘n klaaglied. Dan sing die klippe dit nie uit nie, maar getuig 

hulle teen ons – soos in ou Jerusalem. Dan word die 

tempelmuur ‘n klaagmuur.  

• Maar Jesus het nie net oor Jerusalem gehuil nie. Hy het in 

Jerusalem ingegaan, die tempel gaan opruim, die lelikheid 

van selfsug gaan uitwys, die verskriklikste, aaklige dood 

gaan sterf ... sodat die mooi van God se koninkryk 

uiteindelik weer kon deurbreek, mense en die skepping 

herstel kon word, sodat alles en almal weer iets van God se 

skoonheid kon weerkaats.  

• En nou is daar die uitnodiging tot ons vandag: “Sing vir die 

Here ‘n nuwe lied, sing vir die Here, o ganse aarde.”  

• Kom ons sing saam, en nooi veral ook ander uit om te kom 

saamsing!     

    


