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Lukas 23: 8-12
Er staan soms teksten in de
bijbel die verwondering geven.
Zo ook in dit gedeelte. En dan
niet alleen hoe het komt dat
Pilatus en Herodes op die dag,
zoals de bijbel nadrukkelijk
zegt, vrienden met elkaar
werden. Op die dag, op de dag
dat de Here Jezus werd
veroordeeld en gekruisigd,
sloten die twee regeringsleiders
vriendschap
met
elkaar.
Kennelijk waren ze daarvoor
niet zo bevriend geweest. Maar
waarom werd dat juist op die
dag anders? Dat is de eerste
vraag waar je tegenaan loopt.
En de tweede vraag is: waarom
vertelt de bijbel dit? Waarom is
die vriendschap zo de moeite
waard dat het een plek in de
lijdensgeschiedenis
heeft
gekregen? Laten we dat met
elkaar maar eens proberen te
onderzoeken.
Herodes Antipas
Herodes Antipas is een zoon
van Herodes de Grote. Het was
deze Herodes de Grote die
bevel gaf tot de kindermoord in
Bethlehem, vlak na de geboorte
van de Here Jezus. Dat was,
moet je goed bedenken,
inmiddels ruim dertig jaar
geleden. Herodes de Grote was
inmiddels al gestorven. En na

zijn dood werd de regering van
het land door de Romeinen
verdeeld onder zijn drie zonen:
Archelaüs (groene gedeelte),
Herodes
Antipas
(paarse

gedeelte) en Filippus (oranje
deel)
Zolang ze de belasting aan
Rome betaalden, hadden ze
van de Romeinen zelf niet
zoveel last. .Maar.. Archelaüs
maakte er een chaos van. Het
werd zelfs zo erg, dat hij door
de keizer werd verbannen. Je
zou denken, dat aan Herodes
Antipas of aan Filppus het
vrijgekomen gebied van Judea
werd gegeven. Maar dat
gebeurde niet. De keizer had
het wel even gehad met de
familie Herodes. En dus werd in
de plaats van Archelaüs nu een
Romeins stadhouder benoemd.
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Je kent zijn naam al wel:
Pontius Pilatus. Over hem
zullen we het straks wel
hebben.
Je begrijpt wel, dat de komst
van Pilatus door de familie van
Herodes niet met gejuich werd
begroet. Integendeel. Ze zagen
hem als vreemde indringer, die
kwam regeren over een gebied
waar hun familie het al jaren
voor het zeggen had. De
hoofdstad zelfs, Jeruzalem,
werd zijn regeringscentrum. Dat
vonden ze vernederend. En de
relatie tussen de Herodessen
en Pilatus was dan ook niet al
te best. Want de aanwezigheid
van Pilatus herinnerde hen er
elke dag aan, dat ze uiteindelijk
allemaal
aan
de
keizer
onderworpen waren. Niet zij
waren de baas, maar Rome.
Bovendien waren ze bang dat
de stadhouder voor de keizer
spioneerde. Voortaan moesten
ze goed oppassen wat ze
deden en niet deden. Anders
liep het met hen net zo af als
met hun broer Archelaüs!
kans
als je goed naar het kaartje op
bladzijde twee kijkt, zie je dat
Herodes Antipas over Galilea
regeert. Dat is in deze
geschiedenis belangrijk om te
weten. Want als Pilatus hoort,

dat de Here Jezus uit Nazareth
komt, dan krijgt hij een idee.
Nazareth, dat is toch het
rechtsgebied
van
Herodes
Antipas?

Pilatus ziet kans om “twee
vliegen in één klap te slaan” om
zo te zeggen. Want als hij de
Here Jezus naar Herodes
stuurt, dan bereikt hij twee
dingen: a. hij is zelf van een
lastige rechtszaak af; b. hij
erkent Herodes als rechter over
Galileese zaken. Dat laatste
herstelt dan misschien meteen
de relatie, die al vanaf het begin
erg stroef is geweest. En zo
wordt de Here Jezus een soort
pion op het speelbord van de
politiek. De koningen der aarde
spannen samen tegen de
Gezalfde (Psalm 2)!
Pilatus
Pilatus was een Romein. Maar
als stadhouder van Judea had
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hij nou niet bepaald een ereplek
gekregen. Dat kwam vooral
hierdoor, omdat Pilatus van
lage adel was. Het as voor hem
een manier om hogerop te
komen, zeg maar. Maar de
positie die hij had was eenzaam
en weinig eervol. Hij kon dus
best vrienden gebruiken.

Zijn plan lukt. Herodes begrijpt
heel goed wat Pilatus wil
zeggen, als hij de Here Jezus
voor verhoor binnen krijgt. Het
streelt zijn eergevoel. Hij ziet er
een stukje erkenning in van zijn
eigen positie als regerend vorst.
En daar ligt dan ook het begin
van een groeiende vriendschap
met de stadhouder.
angst
Intussen is Herodes ook bang.
Hij is bang voor de Here Jezus.
Herodes heeft namelijk een
kwaad geweten, omdat hij

Johannes de Doper heeft laten
onthoofden. En als hij hoort,
hoe de mensen naar de Here
Jezus toegaan, denkt hij: ‘als
dat maar niet Johannes de
Doper is, die is teruggekomen
om zich te wreken” (Marcus 6:
14; Lukas 9: 7-9). Daarom wil
hij de Here Jezus graag zien en
spreken. En als dat niet lukt,
probeert hij de Here Jezus
bang te maken (Lukas 13: 3133). Hij wil graag dat de Here
Jezus uit zijn gebied vertrekt.
Maar de Here Jezus doorziet
dat plan en blijft waar Hij is.
Als de Here Jezus voor verhoor
bij Herodes komt gebeurt dus,
wat de koning heeft gevreesd
en gehoopt. Eindelijk ontmoet
hij de Man, over wie hij al
zoveel gehoord heeft! Nu krijgt
hij de kans om van Johannes
als zijn spookbeeld af te raken.
Eén teken maar en hij weet
genoeg. Dan zal duidelijk zijn
wie deze Mens is. En zo komt
er dus een hele groep om de
Here Jezus heen te staan (vers
10).
Vrijspraak?
het is een gevaarlijk moment.
Het is namelijk een moment,
waarop
de
Here
Jezus
vrijgesproken
had
kunnen
worden. De listigheid van
Pilatus heeft het vonnis nu in
4

handen van Herodes gegeven.
Als de Here Jezus hem
overtuigt door een wonder te
doen of iets te zeggen dat de
koning raakt, dan ontkomt de
Here Jezus aan het kruis. Wat
zal het moeilijk zijn geweest
voor de Here Jezus! Want als
Hij wordt vrijgesproken, dan
blijven wij onder het oordeel
van God. God, die heeft gezegd
dat de Christus móet lijden en
sterven.
En dus zwijgt de Here Jezus.
Hij zegt niets en Hij doet niets
dat Herodes kan helpen. Noch
in zijn angst over wat er met
Johannes de Doper is gebeurd.
Noch in zijn nieuwsgierigheid
over wie de Here Jezus nu
eigenlijk is. En dan slaat de
angst om in spot. In verachting
en minachting. Waarop ook
Herodes gaat nadenken hoe hij
deze situatie in zijn eigen
voordeel om kan zetten.
vrienden
Daarom stuurt hij de Here
Jezus terug naar Pilatus.
Daarmee eert de koning op zijn
beurt ook de stadhouder. Hij
onderwerpt zich aan het gezag
van Rome. En vervolgens
verbindt hij zich met Pilatus in
een gezamenlijke spot over de
Joden. Is dit nou een koning? Is
dit nou alles wat de Joden aan

kunnen brengen? Laten we ons
samen maar vrolijk maken om
dit volk. Ik stuur u hun koning
terug. Met de hoogachting van
uw vriend.

boodschap
Er zit nog een diepere laag in
deze geschiedenis verborgen.
Want Herodes was van afkomst
een Edomiet. Een nakomeling
van Ezau dus. Je ziet hier Ezau
met Rome bevriend raken, in
hun afkeer en minachting van
Jakob. Ze sluiten vriendschap
vanwege hun gezamenlijke
haat tegen het volk van God.
Jakobs broer heult met de
vijand. Ze verenigen zich met
elkaar en maken zich vrolijk om
het lijden van Jakobs Koning.
Ook hier gaat Psalm 2 in
vervulling.
profetie
wanneer je zo naar deze
geschiedenis kijkt, zie je de
profetie in vervulling gaan. Je
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merkt, hoe zwaar het lijden van
de Here Jezus is geweest. Je
ziet ook, hoe trouw en
gehoorzaam Hij is gebleven
aan de wil van God. En weet je,
dan is er voor zowel Herodes
als Pilatus toch wel reden om
bezorgd te zijn. Want deze
Here Jezus komt straks als
Heer van hemel en aarde op de
troon. Zo bemoedigt Hij zijn
discipelen. Zo komt Hij naar
bijvoorbeeld Johannes toe, als
hij op Patmos de Here Jezus in
zijn grootheid en heerlijkheid
ziet (Opb. 1).
Laten we afsluiten met het
totale plaatje. Want de wereld
met haar grootmachten staat
hier aan de ene kant. De hemel
met zijn oppermacht aan de
andere kant. En tussen die
machten in staat een kruis,
waar de Here Jezus aan hangt.
Wat is God goed en wat is het
evangelie rijk.
Niet de haat van de wereld
moet verenigen. Ook niet de
haat tegen de wereld. Maar de
liefde van God in Jezus
Christus. Waar niemand die
dag oog voor heeft, gebeurt
nota bene voor hun eigen ogen.
Er is er maar één echt Koning!
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BESPREKING
1. Let op Psalm 2. Zie je hoe de koningen der aarde samenspannen
tegen God en zijn gezalfde Koning? Ken je meer voorbeelden van
verbroedering tussen koningen en/of volken in hun strijd tegen de kerk
en de HERE?
2. Wat hadden Pilatus en Herodes als rechters moeten doen? Lees
Psalm 69; 5 en vers 9-10 en vers 21.
3. Waarom was dit moment zo spannend? Wat had er kunnen
gebeuren? Lees 1 Petrus 3: 18
4. Lees Jesaja 53: 7. Hoe wordt deze profetie hier vervuld?
5. Zowel bij de geboorte als bij het sterven van de Here Jezus spelen de
overheden een grote rol. Welke rol? Hoe komt dat? Betrek in je antwoord
ook Handelingen 26: 26.
6. Geef met eigen woorden weer waarom deze geschiedenis een plek in
de bijbel heeft gekregen.
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