
Om te swyg en nie die betekenis te verstaan van die verband 
tussen Christus en die aard van die koninkryk van God nie, is 
ook ‘n vorm van lyding. In Luk. 19:40 reageer Jesus as volg op 
die versoek van die Fariseërs dat Jesus die skare moet stilmaak: 

“Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep.” Jesus verwys dan ook na die ver-
nietiging van Jersusalem in 70 nC, toe die Romeine die stad binnegeval en die mure afgebreek 
het. “Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd 
toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie.” (vers 44).  
 

Die swye van die klippe kondig oordeel aan,  maar ook die verlies van ‘n gulde geleentheid. As 
klippe nie kan uitroep nie, dan praat dit die taal van swye: ‘n swye wat ons uitnooi om tot 
besef te kom van die betekenis van Christus se koms en sterwe. Self swyg Christus grootliks 
voor Pilatus; sy dissipels swyg. Net die hoofman oor honderd roep uit dat Hy waarlik die Seun 
van God is. 
 

Die rangskikking is uit klippe. Klippe is die simbool van verharding en ignorering van die taal 
van God se hart: liefde. Die klippe word stemme wat praat. Dit sê: “Loof die koning … vrede in 
die hemel” (Luk 19:38). 
 

KIipstapels was dikwels in die Ou Testament tekens/bakens waar mense met God ‘n verbond 
gesluit het en bewus geraak het van die heilsfeit: “Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou 
wees” (Jos. 1:5). As teken van die eed en van God se trou, moes hulle, nadat hulle deur die 
Jordaanrivier getrek het en in die beloofde land gekom 
het, die volgende doen: “Tel elkeen ‘n klip op die skouer … 
Dit moet onder julle as ‘n teken dien. Wanneer julle 
kinders jul eendag vra: ”Wat beteken hierdie klippe vir u?” 
moet julle vir hulle SÊ die Jordaan se water is voor die 
verbondsark van die Here afgesny; toe die ark deur die 
Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny; daarom 
is hierdie klippe vir die Israeliete ‘n blywende herinnering 
daaraan” (Jos. 4:6-7). 
 

Die klipstapel in die rangskikking is om almal te herinner 
dat God by ons is. Die stapel is uiters broos en delikaat, 
maar dit is soos wat menslike geloof is: uiters broos. Die 
kruik en die erdebak op die muurtjie is simbool van die 
nagmaal. Die aalwyn (Tito Mboweni het dit in die parle-
ment gedoen!) is teken van die galbitter lyding van 
Christus. Ongelukkig is in die erdebak, in plaas van brood, 
‘n klip. Dit word ‘n soort van heilige satire: God sal nie as 
sy kinders brood vra, vir hul klippe gee nie (Vgl. Matt 7:9). 
Christus is immers in sy gebroke liggaam die Brood van die 
Lewe! 

 

AS JULLE SWYG, SAL DIE KLIPPE UITROEP 
Daniël Louw oor sy Lydenstyd Installasie 


