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‘Toen nu Herodes Jezus zag, was hij zeer verblijd, want hij wilde sinds
geruime tijd Hem zien, omdat hij van Hem gehoord had, en hij hoopte
een of ander teken door Hem te zien gebeuren. Hij nu ondervroeg
Hem met talloze woorden, maar Hij antwoordde hem niets’.

Lucas 23:8-9
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Over welke Herodes
gaat het?
Bij Zijn arrestatie zei Christus in Lucas 22:53: ‘Dagelijks was Ik bij u in de
tempel en toen hebt u geen vinger naar Mij uitgestoken; maar dit is uw uur,
het uur van de macht der duisternis’. Judas en een met zwaarden en knuppels
bewapende bende (Matt. 26:47-56; Marc. 14:43-50), gezonden door de
hogepriesters, Schriftgeleerden en oudsten van het volk brengen Jezus eerst
bij de hogepriester en daarna bij Pilatus.
Deze stuurde Hem op zijn beurt naar Herodes. ‘Toen Pilatus dit hoorde vroeg
hij aan Jezus of Hij uit Galilea kwam, en toen hij besefte dat Hij onder Herodes’
gezag viel, stuurde hij Hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem
verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al
heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte
hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus
antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en Schriftgeleerden die erbij
stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen
Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en dreven de spot met Hem door
Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem naar Pilatus. Op
die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden
waren geweest’ (Luc. 23:6-12).
Bij het lezen van de evangeliën, maar ook het boek Handelingen, komen we de
naam Herodes meermalen tegen. De naam Herodes betekent ‘heldenkind’. Bij
de geboorte van Jezus gaan de wijzen langs bij koning Herodes, daarop volgt de
kindermoord. Johannes de Doper wordt vermoord door iemand met de naam
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Herodes, Jezus verschijnt voor een Herodes. In Handelingen 12 lezen we dat
Petrus door een Herodes gevangen wordt genomen en dat diezelfde heerser
Jakobus met het zwaard laat doden. Opnieuw wordt een Herodes genoemd
in Handelingen 23:34-35: ‘Nadat Felix de brief had gelezen vroeg hij uit welke
provincie Paulus afkomstig was, en toen hij gehoord had dat Paulus uit Cilicië
kwam, zei hij: Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers aangekomen zijn. Hij
gaf bevel hem gevangen te houden in het pretorium van Herodes’.
Op diverse sleutelmomenten in het evangelie en het begin van het christendom
duikt dus de naam Herodes op. Gewoonlijk speelt het personage met de naam
Herodes een kwalijke rol. Maar al snel wordt duidelijk dat het niet steeds
om dezelfde Herodes kan gaan. Hoe zit het nu precies met die verschillende
Herodessen? Er waren er namelijk zeven in de toenmalige geschiedenis. Vijf
ervan komen voor in de evangeliën en het boek Handelingen. Die willen we
nu nagaan. De naam Herodes betekent ‘heerser, held, heldhaftig, heldenzoon’.
Heersen deden de Herodessen zeker, maar als heldhaftig staan ze niet te boek
bij God.
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Herodes I de Grote

1
was koning van Judea in de tijd dat Jezus werd geboren
(vgl. Luc. 1:5). Let wel, zijn koninkrijk Judea omvatte naast Judea ook Galilea,
Samaria, Perea ten oosten van de Jordaan en zijn thuisland Idumea ten zuiden
van Judea2. Hoewel Herodes de Grote een bekwaam bestuurder was, was zijn
populariteit bij de Joden gering. Dat kwam doordat hij een Idumeeër (Edomiet)
was.

Hij behoorde namelijk tot een aristocratische familie die, net als andere
Idumeeërs tijdens het Hasmoneïsch koninkrijk3 Judea rond 100 v. Chr.
gedwongen werd tot het Jodendom over te gaan. Hierdoor bleef hij een
vreemdeling en buitenstaander in de ogen van de Joden. Hoewel hij als
Jood werd opgevoed, miste hij de status van de vooraanstaande families
in Jeruzalem, waaruit o.a. de hogepiesters kwamen. Zijn huwelijk met de
Hasmonese prinses Mariamne bracht hierin geen verandering, omdat hij
nauw samenwerkte met de Romeinen die Judea bezetten en hij een zware
belastingdruk oplegde. De Romeinen benoemden hem tot koning van de
Joden. Ook liet hij een schild met de afbeelding van een Romeinse adelaar
boven de ingang van de tempel bevestigen. Dit werd door de Joden ervaren
als een vernedering en als godslastering, want het maken van afbeeldingen
van mens en dier was verboden. Tevens had Herodes zichzelf de benoeming
van de hogepriester toegeëigend, om ook op die manier macht en invloed te
behouden, wat een ernstige inbreuk was op het religieuze leven van de Joden.
1

Zie “Bijlage 1 - Stamboom Herodes dynastie” op pagina 27

2

Zie “Bijlage 2 - Het rijk van Herodes de Grote” op pagina 28

3

Tot stand gekomen door de opstand van de Makkabeeën in 167 v. Chr.
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Hij beschouwde zichzelf als een bevorderaar van de Joodse godsdienst, maar
liet evengoed heidense tempels bouwen in overwegend Griekse steden.
Bovendien was hij erg wreed. Zijn regering werd gekenmerkt door extreme
achterdocht tegenover zijn omgeving en een hardvochtig optreden tegen
iedereen die hij als een bedreiging zag. Nog voordat hij dertig jaar oud was,
had hij een opstand in Galilea neergeslagen voor de Romeinen en het verzet in
Jeruzalem de kop ingedrukt. Het met geweld afdwingen van gehoorzaamheid
was zijn handelsmerk. Zo liet hij op een bepaald moment 45 Joodse aristocraten
executeren. Een hogepriester die naar zijn gevoel te populair werd, liet hij
verdrinken in het bad van het koninklijk paleis. Ook zijn eigen familie bleef
niet gespaard. Zo liet hij zijn vrouw Mariamne doden door haar wegens
hoogverraad terecht te stellen. Ook zijn schoonmoeder liet hij terechtstellen.
Ook liet hij drie van zijn zonen terechtstellen, waarvan twee door wurging.
Zijn wreedheid kwam ook tot uiting bij de kindermoord in Betlehem. Hij
ondervroeg de wijzen uit het Oosten om zo te kunnen uitrekenen hoe oud
Jezus ongeveer moest zijn en raadpleegde de overpriesters en schriftgeleerden
om te weten te komen wat de geboorteplaats kon zijn. Hij nam het zekere
voor het onzekere en liet alle jongetjes tot twee jaar in Betlehem doodden in
een poging om zo de Messias te kunnen treffen (Matt. 2:1-18). ‘Een stem is
in Rama gehoord, geween en geklaag: Rachel die haar kinderen beweende,
en zij wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn’ (vs. 18). Herodes
werd begraven bij één van zijn paleizen, en hierbij wilde hij dat van elke
vooraanstaande Joodse familie een vertegenwoordiger zou worden gedood,
zodat bij zijn overlijden het hele land in rouw zou zijn. Wat een trieste lijst aan
barbaarse wreedheden door de hand van Herodes.
Herodes stichtte Caesarea Marittima en bouwde er een amfitheater, een
hippodroom, een diepzee haven en een aquaduct. Ook bouwde hij het
bekende en indrukwekkende ‘Massada’, een bijna onneembare vesting op een
hoogte bij de Dode Zee. Omdat de burcht te hoog lag en de helling ernaartoe
te steil was, hadden de gebruikelijke belegeringswerktuigen geen effect. De
Romeinen konden tijdens een Joodse opstand deze laatste verdedigingspost
pas innemen na een jarenlange belegering, waarbij ze een langzaam
oplopende wal tegen de steile helling aanbouwden. Maar toen ze de burcht
uiteindelijk in handen kregen, waren er geen overwonnenen meer die ze in
triomftocht konden meevoeren. Die hadden in het zicht van de nederlaag
immers massaal zelfmoord gepleegd. In Jeruzalem werd door hem de tempel
12
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gerenoveerd, verfraaid en uitgebreid. De werken begonnen rond 19 voor
Christus en duurden tot 9 voor Christus. Het duurde enkele decennia voordat
alle plannen van Herodes verwezenlijkt waren (hij was toen al lang overleden).
Het was deze tempel die in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest.
Herodes de Grote werd dan ook wel ‘Herodes de bouwer’ genoemd en bracht
veel welvaart in zijn rijk.
Herodes was met 10 vrouwen tegelijk getrouwd geweest en had bij allen
kinderen verwekt. Er waren dan ook heel wat intriges van meerderen die op
de troon aasden. Bij zijn dood was het echter zijn wens dat zijn rijk verdeeld
werd. Hij wilde namelijk niemand de eer gunnen om heel zijn koninkrijk te
erven. De kern van zijn rijk en de titel ‘koning van Judea’ ging naar zijn zoon
Archelaüs, die echter in 6 na Chr. verbannen werd. Zijn zoon Antipas kreeg de
niet aaneengesloten gelegen gebieden Galilea en Perea. Hun halfbroer kreeg
overwegend niet-joodse gebieden ten noorden en ten westen van het meer
van Galilea. Salome, de zus van Herodes, kreeg enkele kustplaatsen en een
beetje land in het binnenland. De laatste drie kregen de titel van tetrarch, d.i.
de bestuurder van een vierde deel van het land.

Massada: op de voorgrond de ruïne van het paleis van Herodes; onder in het dal is
nog het vierkant van één van de fortificaties te zien van het Romeinse beleg.
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Herodes Antipas
Herodes Antipas regeerde van 4 v. Chr. tot 39 na Chr. Hij werd na de dood
van zijn vader Herodes I de Grote benoemd tot viervorst en kreeg het bestuur
over Galilea en Perea. Hij regeerde dus in het gebied waar Jezus leefde en we
komen hem dan ook meermalen tegen in de evangeliën (Matt. 14:1-10; Marc.
6:14-27; Luc. 3:1, 19-20, 9:7-9, 13:21, 23:6-12; Hand. 4:27; 13:1). In de Bijbel
heet hij gewoonlijk Herodes de viervorst. Hoewel hij regeerde als tetrarch
wordt hij in de Bijbel ook wel eens koning genoemd.
Kenmerkend voor de regering van Antipas waren de imposante bouwwerken
die hij liet uitvoeren, onder meer vele verdedigingswerken. Herodes Antipas
stichtte in 17 na Chr. aan het meer van Galilea de zuiver hellenistische stad
Tiberias (vandaar ook de naam het ‘meer van Tiberias’), vernoemd naar de
Romeinse keizer Tiberius wiens regering in 14 na Chr. was begonnen. Het
werd de hoofdstad van zijn gebied. Hij liet de stad echter bouwen op een
oude begraafplaats, waardoor de stad door vrome Joden als onrein werd
beschouwd. Zijn paleis liet hij versieren met afbeeldingen van dieren, wat de
Joden ook niet wisten te waarderen.
Herodes deed slechte dingen, die door Johannes de Doper publiekelijk aan de
kaak werden gesteld. Een grote schanddaad was dat hij huwde met Herodias,
de vrouw van zijn halfbroer Filippus (Matt. 14:3-12; Marc. 6:17-29; Luc. 3:1920; vgl. Lev. 18:16; 20:21). ‘Want Johannes had tot hem gezegd: Het is u niet
geoorloofd haar te hebben’ (Matt. 14:4). Herodes liet Johannes de Doper
arresteren, maar liet hem niet doden uit angst voor Johannes en het volk dat
hem terecht voor een profeet hield. Herodias echter wist haar dochter Salome
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op te stoken om als beloning voor haar dansen het hoofd van Johannes de
Doper op een schaal te krijgen, zeer tegen de zin van Herodes zelf.
Vervolgens hoorde Herodes Antipas geruchten over Jezus en zijn aandacht
werd getrokken. ‘In die tijd hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus
en zei tot zijn dienstknechten: Dat is Johannes de doper; hij is opgewekt van
de doden en daarom werken die krachten in hem’ (Matt. 14:1-2; Marc. 6:1417; Luc. 9:7-9). Hij wist niet wat hij moest denken van Jezus en dacht dat hij
Johannes de Doper was, die uit de dood was verrezen. Sindsdien trachtte hij
Hem te zien, wat niet gebeurd is tot in de laatste week van Jezus’ leven (Luc.
23:8). We lezen dat hij Jezus één of ander teken wilde zien doen. Anderzijds
lezen we ook dat hij Jezus wilde doden (Luc. 13:31-33). Jezus werd hiervoor
gewaarschuwd door enige farizeeën, maar was niet erg onder de indruk en
ging verder met Zijn werk. Christus duidde Herodes aan met de woorden
‘die vos’. Deze uitdrukking tekent de sluwheid van de viervorst en tegelijk het
onbetekenende van de man.
Ten slotte ontmoetten Jezus en Herodes Antipas elkaar dan toch (Luc. 23:712). Herodes was op dat moment in Jeruzalem en Pilatus stuurde Jezus naar
Herodes, omdat Jezus een Galileeër was en dus uit diens gezagsgebied kwam.
Herodes had een uitgebreid onderhoud met Jezus, maar Jezus stelde hem
teleur aangezien Hij totaal niet reageerde op Herodes. Daarop bespotten
Herodes en zijn soldaten Jezus en stuurden Hem gekleed in een prachtig
gewaad, ongetwijfeld om nog meer de spot te drijven met Jezus, terug naar
Pilatus. Het was leuk geweest voor Herodes, maar hij ging niet in op de
beschuldigingen van de overpriesters en de schriftgeleerden die de doodstraf
eisten. Pilatus verklaarde dat Herodes geen reden tot een doodstraf had
gevonden (Luc. 23:15).
Herodes Antipas werd niet gekenmerkt door wreedheden zoals zijn vader.
Eerder probeerde hij aanzien te verwerven door bouwwerken te laten
uitvoeren. Verder hield hij maar weinig rekening met de Joodse wet, waaraan
hij nochtans onderworpen was. Hij komt eerder over als een zwak figuur. Wel
was hij op zijn eer gesteld en toen zijn zwager Herodes Agrippa I de titel van
koning verkreeg, wilde hij die ook. Daarop trok hij naar Rome. Maar Agrippa
had Herodes daar zwart gemaakt. Herodes werd beschuldigd van hoogverraad
tegen de keizer en vervolgens verbannen. Wellicht werd hij niet terechtgesteld,
omdat keizer Caligula sympathie had voor Herodes’ vrouw Herodias.
16
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Zij ging vrijwillig mee in ballingschap. Herodes Antipas stierf uiteindelijk in
ballingschap in Lugdunum (Lyon), nadat hij door Agrippa was beschuldigd van
meeheulen met de Parten.
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Herodes Agrippa I
Herodes Agrippa I leefde van 10 v. Chr. tot 44 na Chr. Zijn vader werd door
Herodes de Grote terechtgesteld ondanks dat deze diens zoon was. Agrippa
werd daarna naar Rome gestuurd en groeide op aan het keizerlijk hof. Daar
sloot hij vriendschap met belangrijke personen, onder andere Caligula en
Claudius, twee latere keizers. Verder bereikte hij niet veel in Rome en trok
daarop terug naar Judea. Zijn zwager Herodes Antipas hielp hem daar. Maar
uiteindelijk vond Agrippa dat maar vernederend, waarop hij terugkeerde naar
Rome. Toen Caligula in 37 na Chr. keizer werd, maakte deze Agrippa tot koning
van een deel van de tetrarchieën. Agrippa had ondertussen Antipas in een
kwaad daglicht gesteld in Rome. In 39 na Chr. werd Antipas verbannen en
Agrippa verkreeg zijn gebieden, namelijk Galilea en Perea. Na de moord op
Caligula in 41 na Chr. droeg hij ertoe bij dat zijn vriend Claudius keizer werd.
Als beloning kreeg hij van deze ook de provincies Judea en Samaria. Daarmee
werd zijn gebied ongeveer zo groot als dat van zijn wrede grootvader Herodes
de Grote.
Herodes Agrippa I voerde een Joods-nationalistische politiek en nam de
Joodse tradities in acht. Wellicht daardoor keerde hij zich tegen de nog jonge
gemeente, die ook veel tegenstand ondervond van de Joden. Het is deze
Herodes waarover we lezen in Handelingen 12. ‘Omstreeks die tijd nu sloeg
koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om hun kwaad
te doen; en hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Toen
hij nu zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus
gevangen te nemen’ (vs. 1-3). Hij deed de gemeente van God veel kwaad.
Hij liet Jakobus, de broer van Johannes, doden met het zwaard. Ook nam hij
Petrus in gevangenschap om die na het feest van de ongezuurde broden voor
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het Joodse volk te brengen. Zijn bedoelingen daarmee zullen ongetwijfeld niet
goed zijn geweest. God echter verloste Petrus uit de gevangenis.
In 44 na Chr. organiseerde Agrippa een groot feest in Caesarea ter ere van de
keizer, waarbij hij hoogwaardigheidsbekleders uit allerlei gebieden uitnodigde,
ook bestuurders uit streken waarmee hij eerder in onmin geleefd had. Agrippa
ging op het feest gekleed in een met zilver bewerkt gewaad. De weerspiegeling
van de zonnestralen gaf Agrippa een zodanige uitstraling, dat de menigte hem
vol bewondering toeriep dat een dergelijk effect alleen van een godheid kon
komen. ‘En het volk riep hem toe: Een stem van God en niet van een mens! En
onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God de heerlijkheid
niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en stierf’ (Hand. 12:22-23).
Enkele dagen later overleed Agrippa als gevolg van een korte, maar hevige
ziekte waarbij hij door wormen werd gegeten. Zowel het Nieuwe Testament
als Flavius Josephus interpreteren zijn dood als een oordeel van God, omdat
Agrippa zich aan Hem gelijk durfde te stellen.
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Herodes Agrippa II was zeventien jaar oud toen zijn vader Agrippa I plotseling
overleed. Keizer Claudius vond hem te jong om zijn vader op te volgen. Zes
jaar later echter benoemde de keizer Agrippa II tot koning van Chalcis, een
klein gebied in het huidige Libanon. Drie jaar later moest hij dit inruilen
voor gebieden ten noordoosten van het meer van Galilea. In die tijd onder
Claudius verdedigde hij de Joodse belangen. Later zou hij veel geld besteden
aan de verfraaiing van de tempel. Onder keizer Nero verkreeg hij dan nog een
gedeelte van Galilea en Perea. Herodes Agrippa II was de Joden welgezind en
was vertrouwd met hun gebruiken en geschriften (Hand. 26:3, 27-28). Toch
koos hij wijselijk de kant van Rome bij het uitbreken van de Joodse opstand
in 66 na Chr. Dit leverde hem nog gebiedsuitbreiding op. De laatste twintig
jaar van zijn leven woonde hij in Rome, waar hij kinderloos stierf. Daarmee
eindigde de dynastie van de Herodessen.
Het zou enigszins groots kunnen zijn in de ogen van mensen en historici.
Maar wat pas echt telt, is hoe God de Herodes-dynastie beoordeelt. Het is
al met al een triest verhaal van wreedheid, hoogmoed en eerzucht en van
goddeloosheid en kwade praktijken. Herodes Agrippa II genoot een slechte
reputatie, doordat hij met zijn zuster Bernice samenleefde na de dood van
haar man.
Het is deze Herodes voor wie Paulus verscheen na zijn gevangenneming in
Jeruzalem (Hand. 25 en 26). Agrippa II en Bernice waren op dat moment op
bezoek bij Festus in Caesarea. Deze vertelde hem over de zaak Paulus, waarop
Agrippa II zelf een onderhoud met Paulus wilde hebben. Ook hier zien we weer
de hoogmoed die zo kenmerkend was voor de Herodessen, want Agrippa II
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verschijnt met pracht en praal. ‘De volgende dag dan kwamen Agrippa en
Bernice met grote praal en gingen de gehoorzaal binnen met de oversten en
de aanzienlijkste mannen van de stad’ (Hand. 25:23). Agrippa II lijkt sympathie
te hebben voor Paulus’ verhaal. ‘Agrippa nu zei tot Paulus: Straks zou u mij
nog door uw overreding christen maken’ (Hand. 26:28). Hij besluit dan ook
dat Paulus nergens schuldig aan is en eigenlijk in vrijheid zou moeten worden
gesteld (vs. 30-32). Maar Paulus had zich intussen al op de keizer beroepen en
moest naar Rome.
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Voor de volledigheid noemen we ook nog Herodes Filippus. Hij wordt immers
genoemd in Lucas 3:1. De naam Filippus betekent ‘paardenliefhebber’. Hij was
een zoon van Herodes de Grote en diens vijfde vrouw Cleopatra van Jeruzalem.
Als tetrarch kreeg hij na de dood van zijn vader in 4 v. Chr. de gebieden ten
noordoosten van Galilea toegewezen, namelijk Iturea. Hij voerde een vredig
en langdurig bewind, tot 34 na Chr., toen hij kinderloos stierf.
In het kader van de Bijbel dienen twee van zijn bouwprojecten genoemd te
worden. Hij bouwde een kleine nederzetting bij een bron van de Jordaan uit
tot de stad Caesarea Filippi. Hier sprak Petrus de bekende belijdenis uit: ‘U
bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Matt. 16:13-20). Tegenwoordig
heet deze plaats Banias. Aan de uitmonding van het noordelijk gedeelte van de
Jordaan in het meer van Galilea breidde hij het vissersdorp Betsaïda uit tot een
echte stad. In de buurt hiervan gaf Jezus vijfduizend mannen te eten (Luc. 9:1017), en genas Hij een blinde (Marc. 8:22-26). Ook kwamen hier drie van Jezus’
discipelen vandaan, namelijk Filippus, Andréas en Petrus (Joh. 1:45).
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Massada: onder in het dal is nog het vierkant van één van de fortificaties te zien van het
Romeinse beleg.

Nabeschouwing
De macht van de wereld is voorlopig nog in de handen van het kwaad,
van de duisternis. In zo’n toestand werd ook Jezus Zelf geboren. De
Herodessen en de Romeinse machthebbers (Pilatus, Claudius, Caligula,
Nero, Titus) waren al niet beter. Bij de verzoeking in de woestijn bood de
satan, de overste van al die machthebbers, aan Jezus alle koninkrijken
aan. Wat moet de verleiding groot geweest zijn! Maar Zijn Koninkrijk
was niet van deze wereld. Hij is Koning van een ander en veel beter rijk.
We zijn begonnen met het aanhalen van het vers waarin Jezus zegt dat het uur
van de macht der duisternis was aangebroken. Wat Jezus daar zegt heeft grote
betekenis. Echter, in Johannes 1:3 lezen we: ‘het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’. Maar ze heeft het
wel geprobeerd. Zowel bij Jezus’ geboorte, bij het begin van Zijn bediening,
tijdens Zijn leven op aarde en bij Zijn lijden en sterven. En toen leek het alsof
de duisternis gewonnen had. Farao, Nebukadnezar, Herodes, Hitler, Khomeini
of Khamenei, en vele anderen: allen hebben ze tot doel gehad het Joodse volk
uit te roeien en daarmee te strijden tegen de enige, ware God. In Europa is de
politiek er momenteel sterk op uit om de naam van Jezus uit te wissen en alles
wat met de christelijke godsdienst te maken heeft. In de toekomst zullen de
draak en de beide beesten (Openb. 12, 13) en alle machten zich keren tegen
het Joodse volk, evenals tegen de christenen, en ten slotte oorlog voeren
tegen Jezus Christus Zelf! De duisternis duldt het Licht niet. Er kan echter maar
één Koning zijn, en we weten reeds Wie dat zal zijn. Het licht wint altijd van
de duisternis!
Er is gewoonlijk nog een restant van een geweten, zoals bijvoorbeeld
bij Herodes Antipas. Het lijkt er inderdaad op dat hij zijn beslissing om
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Johannes de Doper te vermoorden betreurt. Hij is nieuwsgierig naar Jezus
en vreest dat Johannes is opgestaan. Die schroom verdwijnt echter wanneer
Herodes en Pilatus Christus veroordelen. Geen van beiden vinden schuld
in Hem, maar ze laten Christus vernederen en geselen en ze ‘kronen’ Hem.
In het kwaad vindt men vrienden, en het laatste beetje geweten wordt
makkelijk opzij geschoven voor het eigen belang. Maar in Gods ogen
worden ze schuldig bevonden aan de dood van Christus (Hand. 4:25-28).
Hun einde is roemloos. Hetzij hier, hetzij in het oordeel, maar iedereen zal
rekenschap afleggen van zijn daden en personen in een machtspositie nog
meer dan anderen. Kijk ook naar de machthebbers vandaag: Zijn het vrienden
of vijanden van Christus? Is hun motivatie gerechtigheid of eigenbelang?
Is de bevolking schuldig? Het lijkt erop dat Herodes en vooral Pilatus zich lieten
leiden door de publieke opinie. Het volk riep ‘Kruisig Hem’, daartoe aangezet
door de Schriftgeleerden, overpriesters en farizeeën. En uiteindelijk ging bijna
iedereen daarin mee. Maar heeft de publieke opinie ook metterdaad het
recht om de maatstaf te zijn? Dat is zeker het overdenken waard, zowel in de
maatschappij als in de kerk. Onze maatstaf behoort het Woord van God te zijn
en de daarin geopenbaarde gedachten en waarheden van God. Over het een
en ander kunnen we discussiëren hoe we het dienen te begrijpen, maar een
groot deel is duidelijk genoeg. Onder het mom van ‘de publieke opinie’ kan
het zo kostbare Woord van God dat ons leiding geeft helaas bedolven raken.
De gedetailleerde beschrijvingen komen perfect overeen met andere
historische bronnen, waardoor Lucas’ verhaal (zowel het evangelie als
Handelingen) op een indrukwekkende manier betrouwbaar blijkt te zijn.
Wat ook opvalt bij de Herodes-dynastie is dat ze bouwen en maar blijven
bouwen om zichzelf een naam te maken, in de hoop die te vereeuwigen.
Maar is er iets belangrijker dan dat je naam staat in het boek van het leven en
gekend is bij God? In zekere zin is de Herodes-dynastie erin geslaagd om zijn
naam te vereeuwigen, want we schrijven er nu zo’n 2000 jaar later nog weer
een studie over. Maar wat is de waarde ervan, en dan vooral in het licht van de
eeuwigheid? In de eeuwigheid tellen slechts diegenen die God Zélf bij name
kent. Als we ergens naar willen streven, laat het dan op zijn minst iets zijn voor
de eeuwigheid en niet iets voor deze vergankelijke wereld. Laten we er niet
op uit zijn onze eigen naam groot te maken in deze wereld, maar Gods naam
groot te maken!
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Bijlage 1 - Stamboom Herodes-dynastie
Herodes I de Grote

Doris

Antipater

Mariamne I

Alexander

Aristobulus IV
Herodes Agrippa I
Herodes Agrippa II

Bernice

Herodias

Mariamne II

Filippus I

Herodias

Malthake

Salome

Archelaüs

Herodes Antipas

Herodias
Cleopatra van
Jeruzalem

Salome

Filippus II

Salome
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Bijlage 2 - Het rijk van Herodes de Grote
CHALCIS

ITUREA
SYROFENICIË

Bethsaida

GAULEA

GAULANITIS

Ceasarea Filippi

TRACHONITIS
BATANEA

Tiberias
Sepphoris

AURANITIS
Ceasarea
Mari�ma

DEKAPOLIS
Sebaste

SAMARIA

PEREA
Jericho
Jeruzalem

JUDEA

NABATEA
Hebron

IDUMEA
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