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Voor Herodes 
 

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Het is herfst. Laat in de middag wordt het al vroeg donker, vooral wanneer het 

slecht weer is en het regent. 

Toch moet Jantje nog even een boodschap voor zijn vader doen. Als hij weer 

bijna thuis is, ziet hij iets in een boom….. 

Wat is dat? Wat beweegt daar in die boom? Dat heeft hij daar nog nooit eerder 

zien hangen. Jantje wordt bang, heel erg bang. Met een grote boog erom heen 

rent hij zo snel mogelijk naar huis. 

 

‘Jongen toch, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo bang?’ vraagt zijn 

vader, als Jantje komt binnenstormen. 

‘Papa, daar buiten, in die grote boom!’ antwoordt Jantje angstig. 

‘Kom, we gaan samen kijken.’ 

 

Wat hangt daar in die boom? Het is een stuk van een oude jutezak, dat door de 

harde wind in die boom is gewaaid. 

‘Dit kan mooi bij het aardappelloof, dat we morgen in onze tuin gaan 

verbranden,’  zegt papa. 

 

En Jantje? Wat is hij de volgende dag blij dat hij die jutezak kan verbranden. 

Dat hij daar zo bang voor is geweest…. Kwaad op zichzelf gooit hij er nog meer 

droge bladeren overheen, zodat van die jutezak er helemaal niets overblijft. Net 

goed! 

 

Wat angst al met je kan doen! 

 

 

Hoofdstuk   91    -     Voor Herodes       -   Lucas   23  :     8  -   12 

 

Koning Herodes Antipas, dezelfde Herodes die een tijd geleden Johannes de 

Doper had laten vermoorden, oefende het gezag uit in Galilea. Hij had veel over 

Jezus gehoord. Hij had zich die ‘wonderverhalen’ van deze rabbi Jezus erg 

aangetrokken. Een rabbi die démonen uitwierp en zelfs overleden mensen het 

leven teruggaf, kon geen gewoon mens zijn!  

Soms dacht hij, ja was hij bang, dat deze Jezus niemand anders kon zijn dan 

Johannes de Doper, die weer uit de dood was opgestaan…. Wanneer zou deze 

Jezus wraak op hem nemen? 
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Graag wilde koning Herodes Jezus eens ontmoeten, maar hem door zijn soldaten 

op laten halen, dat durfde hij niet. Trouwens, Jezus al weer heel lang in Judea. 

Herodes had de moed al opgegeven dat hij Jezus ooit nog eens zou ontmoeten. 

Misschien was dat ook maar beter…. 

 

Op deze ochtend van het Paasfeest, nu hij het helemaal niet meer verwacht had, 

kwamen de hoge heren van het Sanhedrin met de gevangene Jezus bij hem. Vlug 

ging Herodes naar zijn rechtszaal. Nu zou hij zekerheid krijgen, wie die Jezus 

was. Maar tegelijkertijd was hij ook een beetje bang. Wat moest hij zeggen als 

zijn voorgevoelens werkelijkheid zouden worden? 

Toen Herodes Jezus zag, wist hij met één oogopslag dat zijn angst ongegrond 

was geweest. Deze bleke man, met zijn handen geboeid, leek in de verste verte 

niet op die ruige profeet Johannes de Doper. Herodes begreep zelf niet dat hij 

ooit had kunnen denken dat….  

Maar nu Jezus hier toch was, wilde hij ook wel met hem praten. Ja, en Herodes 

wilde ook wel eens een ‘wonder’ zien. Zo’n kans als nu kreeg hij nooit weer. 

Jezus zou hem dat niet kunnen weigeren. 

 

Eerst sprak koning Herodes met de hoge heren van het Sanhedrin. De 

beschuldigingen waren niet mals. Foei, wat gingen deze vrome mannen tekeer. 

Maar als ze dachten dat hun manier van beschuldigen zijn mening zou doen 

veranderen, dan hadden ze het mis. Hij had ze wel eens vaker horen praten. Ze 

moesten niet denken dat hij, om hun een gunst te verlenen, zijn handen voor de 

tweede keer aan een ‘Godsman’ vuil ging maken. Met Johannes de Doper had 

hij zijn lesje wel geleerd! 

 

Pilatus had hem dus deze gevangene toegestuurd omdat hij afkomstig was uit 

Galilea. Dat viel hem niet tegen van de stadhouder. Er was wel eens iets geweest 

tussen hem en Pilatus. Dat wisten ze allebei wel. Dat kreeg je als de grenzen van 

hun gebieden tegen elkaar aan lagen. Maar dat was Herodes nu vergeten. Dat hij 

deze gevangene van zijn vriend Pilatus kreeg – ja, dat mochten ze wel tegen 

Pilatus zeggen: zijn vriend Pilatus -  daar was hij dankbaar voor. 

En nu wilde hij wel eens met die gevangene praten…. 

 

Bijna vriendelijk keek Herodes vanaf zijn hoge rechterstoel op Jezus neer. Nee, 

hij kon niet geloven dat deze rabbi een misdadiger was en de dood had verdiend. 

Wanneer deze Jezus nu straks een wonder deed, dan was hij wel genegen om 

hem vrij te laten. Maar eerst vragen stellen. Wat had hij allemaal gedaan daar bij 

die Zeloten in Galilea? Wat had hij hun beloofd? Niets? Had hij alleen maar 

goed gedaan en wonderen verricht? Als hij hier nu bij koning Herodes ook eens 

zo’n teken (een wonder) deed?..... Hij mocht gerust alles zeggen wat hem op het 

hart lag. Hij stond hier niet terecht voor het Sanhedrin! 
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Maar Jezus antwoordde op niet één vraag. Voor de hogepriester Kajafas en later 

bij stadhouder Pilatus had hij wel alle vragen beantwoord, maar deze koning, die 

geen zeggenschap had in Jeruzalem, kon niet zijn rechter zijn.  

Herodes was ten zeerste verbaasd dat Jezus op niet één van zijn vragen 

antwoord gaf. Wilde deze gevangene hem beledigen, dat hij zo koppig zweeg? 

Durfde hij niet te antwoorden? Herodes begreep niet dat dit zwijgen van Jezus 

een oordeel was, een straf voor wat hij Johannes de Doper had aangedaan. Eén 

keer had God tot hem gesproken door de mond van Johannes de Doper. Maar hij 

had niet geluisterd. Nee, hij had zelfs de profeet van God vermoord. Nu zweeg 

God. 

Omdat koning Herodes dit niet begreep, begon hij opnieuw met vragen stellen. 

Ook wilde hij een ‘wonder’ van Jezus zien. 

Toen Jezus bleef zwijgen werd Herodes boos. Begreep deze gevangene dan niet 

dat hij de macht had om hem vrij te laten, maar ook om hem terug te sturen naar 

stadhouder Pilatus! Wist hij dan niet dat het om leven ging? Had hij dan niet 

gehoord wat de hoge heren van het Sanhedrin over hem zeiden? 

Jezus zei niets. 

Daarop werd koning Herodes des duivels. Als dan deze rabbi niet wijzer was, 

als hij te trots was om hem, een koning, een antwoord te geven, dan zou hij uit 

een ander vaatje tappen. Zijn soldaten zouden wel raad weten met iemand die 

niet wilde praten.… Herodes riep de officier van de wacht. Hier was een Joodse 

rabbi, die zijn mond niet open wilde doen. Zelfs niet wanneer een koning met de 

beste bedoelingen met hem wilde praten. Konden zijn soldaten deze gevangene 

tot praten dwingen? 

 

Herodes bleef er zelf bij staan toen zijn soldaten Jezus ‘onder handen namen’. 

Dit was al de tweede keer dat Jezus geslagen en bespuugd werd. Zwijgend 

onderging de Here Jezus dit met groot geduld. Hij moest dit onrecht dragen 

omdat God, zijn Vader, dit wilde. Hij mocht zichzelf niet verlossen uit de macht 

van de mensen, omdat hij zijn volk verlossen zou. Hoe erg ze hem ook bespotten 

en sloegen, Jezus zei geen woord terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Herodes liet een witte mantel halen 
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Koning Herodes liet een soldaat een witte mantel halen, die ze Jezus aandeden, 

voordat ze hem weer boeiden en naar de hoge heren van het Sanhedrin 

terugbrachten. Opdracht: terug naar stadhouder Pilatus, met een witte mantel 

aan. Het was beter dat zijn vriend Pilatus over Jezus een vonnis uitsprak. Wat er 

in Galilea was gebeurd, dat was al zo lang geleden. 

 

Herodes lachte wreed. Voor deze man Jezus was hij bang geweest….  Maar met 

deze Jezus kon hij wel spotten. Ja, spotten is de oudste manier om je geweten 

het zwijgen op te leggen. 

Maar zijn wraak was zoet. Die witte mantel? Een kostelijke grap! Want wit was 

de kleur van de onschuld. Pilatus zou weten dat ook hij, koning Herodes, geen 

schuld in deze man had gevonden. 

Pilatus was een Romein, die wist hoe het er in Rome aan toeging. Wie in Rome 

een witte mantel droeg, maakte aanspraak op de keizerstroon. Zo kon deze witte 

mantel van Jezus ook opgevat worden, dat Herodes in deze gevangene een 

toekomstige koning, een concurrent van de keizer zag. In dat geval kwam hij 

aan het kruis. Daar zou Herodes geen traan om laten. Had die Jezus zijn mond 

maar open moeten doen. 

Pilatus moest het nu maar weten: het wit van de onschuld of het wit van de 

rebellenmantel, de vrijheid of het kruis. 

 

Weer liepen de hoge heren van het Sanhedrin met Jezus door de straten van 

Jeruzalem. Het werd al later op de ochtend en de straten waren vol met mensen. 

Dit proces met Jezus moest geen oproer worden…. 

Meerdere Jeruzalemmers liepen al mee om te zien hoe dit alles af zou lopen. 

Bitter dachten ze dat dit allemaal de schuld van Pilatus was. Waarom had hij 

hun niet direct hun zin gegeven? Anders zag hij ook niet op een mensenleven 

meer of minder. Hij deed dit natuurlijk alleen maar om hen te tergen. Maar hij 

was nog niet klaar met hen! Deze vergeefse reis naar het paleis van koning 

Herodes was alleen maar geweest om niet zelf een vonnis te hoeven vellen. 

Maar ze kwamen terug bij Pilatus! Ja, ze zouden steeds weer terugkomen, net 

zolang tot hij toestemming gaf om deze verrader aan het kruis te slaan…. 

 

Ze wisten niet, deze verblinde Sanhedristen, dat het naar Gods wil was, dat 

Jezus zou hangen aan het wrede kruis. Dat zij met hun felle haat juist bezig 

waren om Gods wil te doen…. 

 
 


