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Ontmoetingen - Herodes Antipas 
Schriftlezing: Lucas 23:8-12 

 
Veel mensen zijn dezer dagen in Jeruzalem aangekomen. Ze zijn 
gekomen om het feest te vieren dat herinnert aan de uittocht 
van het volk van Israël uit Egypte B vele eeuwen geleden: 

Pèsach, Paasfeest. 
 
Ook koning Herodes Antipas is in de stad. Gewoonlijk woont 
Herodes met zijn vrouw Herodias en zijn hofhouding in zijn paleis 
in Tiberias. Ergens ver weg, in het noorden van het land, in 
Galilea. Maar een week geleden – een week voor Pèsach – zijn 
Herodes en zijn gevolg aangekomen in Jeruzalem. Niet dat hij 
godsdienstig is, nee dat niet. Wat kan hem de godsdienst van de 
Joden eigenlijk schelen. Trouwens … Herodes heeft bij het Joodse 
volk geen beste naam: getrouwd, gescheiden, hertrouwd met 
Herodias, de vrouw van zijn zwager. Bovendien is hij de man die 
Johannes de Doper heeft laten onthoofden. Veel Joodse 
onderdanen verachten hem: de koning van de Joden! 
 
Ook Jezus, die vreemde rabbi uit Nazaret in Galilea is in de stad. 
Je weet wel, die wonderdoener. Water veranderde Hij in wijn. 
Lammen hielp Hij weer op de been. Blinden en doven gaf Hij het 
gezicht en gehoor weer terug. Het schijnt zelfs dat Hij doden 
weer tot leven kan brengen. 
Een paar dagen na de intocht van Herodes was Hij op een 
ezelsveulen Jeruzalem binnengereden. Enthousiastelingen 
hadden met hun jassen en met palmtakken de loper voor Hem 
uitgelegd. 
AGezegend Hij die komt als koning in de naam van de Heer@, 
hadden ze geroepen. Daarna had Hij de tempel op z=n kop gezet. 

Herodes had het wel vernomen Y 

Zou deze Jezus misschien Johannes de Doper zijn? Uit de dood 
herrezen? 
 
Rondom zijn paleis B de oude citadel van David B neemt het 

geschreeuw en gekrijs hand over hand toe. Herodes kijkt naar 
buiten: ‘Wat zullen we nu beleven?’ 
De deuren van zijn paleis zwaaien open. Hogepriesters en 
schriftgeleerden verdringen zich rondom zijn troon. Eén van hen 
komt met een opgerold papier in zijn hand naar voren: Van 
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Pilatus! Herodes ziet het aan het zegel: =Zij brengen u Jezus. Hij 

noemt zich koning van de Joden. Hij valt onder uw gezag. Hij 
komt uit Nazaret in Galilea. Ziet en oordeelt zelf!= 

 
In het paleis van Jeruzalem staan opeens twee koningen 
tegenover elkaar. Wie is nu de echte koning van de Joden? 
Herodes verheugt zich erop dat hij vandaag deze wonderdoener 
kan ontmoeten. Uitvoerig ondervraagt hij Hem, maar wat een 
teleurstelling: Jezus zwijgt en blijft zwijgen. 
Zijn soldaten drijven de spot met Hem: >De koning van de Joden? 

Laat me niet lachen!= Dan hangt de ene koning de andere Koning 

zijn ‘koningsmantel’ om. Straks zullen een staf en een 
doornenkroon de kroningsplechtigheid afmaken. 
 
Beste mensen, de ontmoeting met rabbi Jezus is heel anders 
verlopen dan wat Herodes er van verwacht had: AJezus 

antwoordde hem niet één keer@ - schrijft Lucas. Het zal je maar 

overkomen. 
Nee, dé Koning van de Joden laat niet met Zich sollen. Ook niet 
op de Via Dolorosa – de weg van het lijden. 
Wie de spot met Hem drijft vindt niets dan een zwijgende Jezus 
tegenover zich. En als Jezus tegenover je blijft zwijgen ... wordt 
je overgeleverd aan jezelf. Aan je angsten en onzekerheden, aan 
je eigen wil en eigen wet. 
 
Het loopt dan ook niet goed af met deze zelfingenomen koning 
Herodes. De geschiedenis vertelt hij uit de gratie valt bij de 
keizer in Rome. Herodes Antipas wordt uiteindelijk ontheven van 
zijn koningschap en verbannen naar de wildernis van Gallië, van 
Frankrijk. 
 
En Jezus? Herodes weet geen raad met deze vermeende ‘koning 
van de Joden’. Gehuld in zijn ‘koningsmantel’ stuurt Hij hem 
terug naar Pilatus. Via, via, Via Dolorosa.  
 
En wij? Ook wij worden steeds weer voor de keus gesteld: voor 
welk koningschap maak je een keuze? Voor het koningschap van 
eigen succes en macht of voor het koningschap van Jezus? 
Ook in het paleis van ons leven staan beide koningen steeds 
weer tegenover elkaar! 


