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Skriflesing  : Mark.6:14-29 
 
Tema: Wat vertel jy vir ander mense oor Jesus? 
 
Preek   : 
 
 
Geskiedkundige agtergrond: 
 
Herodes Antipas is Herodes die Grote, kindermoordenaar se seun. 
 
Herodes Antipas was met Aretas (Koning van Nabateers) se dogter getroud en later geskei. Terloops: 
Koning Aretas (2 Kor.11:32) se verteenwoordigers (Nie- Christene) het vir Paulus in die Damaskus 
omgewing gewag om hom gevange te neem. (Mandjie ontsnapping) 
 
Herodes Antipas het by sy halfbroer Fillipus, in Rome oorgebly, en met sy broer se vrou, Herodias, ‘n 
verhouding aangeknoop. Dit het gelei tot Herodes Antipas se egskeiding met/van Aretas se dogter. 
Aanleiding tot vyandskap tussen Herodes Antipas en Aretas. (Jy mors nie met ‘n ander man se dogter 
nie, veral nie as hy nog mag het ook nie). Die uiteindelike veldslag waartydens Aretas vir Herodes 
Antipas verslaan het was volgend oorlewering ‘n “Heilige wraak”. 
 
In hierdie mengsel van onreg en wraaksugtige gevoelens, lê ook ‘n ander giftige slang gereed om te pik. 
Johannes d Doper het Herodes Antipas se huwelik met Herodias veroordeel in die lig van die die 
geskiedenis soos uitgewys. Johannes het die woord van waarheid en geregtigheid uitgespreek waar dit 
gedoen moes wees. Omdat hy Jesus, God liefgehad het.  
 
Herodes kon dit hanteer, want volgens Mark. 6 vs.20 het Herodes graag na Johannes geluister tsv 
gesprekke waartydens hulle ook verskil het. Maar Herodias het nie van Johannes se openlikheid en 
eerlikheid oor sonde en egbreuk gehou nie. En sy was nog nie klaar met Johannes nie. 
 
Die dansende dogter van Herodias laat Herodes in ‘n “blinde oomblik” van magsvertoon en 
goedhartigheid ‘n belofte maak(6:22) wat Herodias die geleentheid gee om haar gekwetste eer 
wreedaardig en koelbloedig te wreek.  Johannes se kop ‘n bord asb! Ek het altyd gedink dit is erg as ‘n 
vrou haar man se kredietkaart vra…. 
 
Herodus se bedieningsarea was Galilea en Berea.  
Ons lees later in Luk.23:6,7 weer van Herodes. Dit was toe Pilatus agterkom dat Jesus van Galilea 
afkomstig was. Pilatus stuur Jesus toe na Herodes onder wie se jurisdiksie Jesus sou val. Wat  ons van 
Herodes se optrede en Jesus se reaksie op daardie stadium lees is dat: 

 Herodes was geinteresseerd of Jesus ‘n wonderwerk kon ten toon stel. 

 Jesus het Hom nie laat uitlok nie. Gevolglik het Herodes sy belang in Jesus verloor en saam met 
die omstanders die spot met Hom gedryf. 

 Jesus na Pilatus teruggestuur.  
 
Dit was in hierdie area waar Jesus sy dissipels uitgestuur het. Dit is ook binne hierdie area waar hulle 
weer teruggekom het. Daarom is dit paslik om  

 die agressie van ‘n Koning Aretas,  

 die sluheid van Herodias en  

 die gebrek aan rugraat van Herodes Antipas uit te wys.  



Dit is binne hierdie omgewing waar die dissipels maar moes sê wie Jesus is. Binne die omgewing waar 
jaloesie, wreedheid en moord gebeur het en weer kan gebeur. Jesus sê in 8:15 “Oppas vir die suurdeeg 
van die Fariseërs en Herodes”. Ons lees in Mark.6:34 van Jesus se deernis met mense wat sukkel om 
hulle pad te vind, en daardie deernis is ook vir Sy dissipels wat met weerstand te doen kry wanneer 
hulle die evangelie bring. Want, wanneer daar oor Jesus Christus en Sy waarheid // 
liefdegesgeregtigheid gepraat en geleef word, sal daar ook weerstand wees.  
 
‘n Ander toeligting oor Herodes se interpretasie dat Jesus eintlik Johannes die Doper was, moet 
verstaan word teen die agtergrond dat daar ‘n kultiese tradisie was dat as iemand “wreedaardige 
gesterf” het, so ‘n persoon ‘n herverskyning kan maak.   
 
Sommige skrywers wil uitwys dat die wreedaardige sterwe van Johannes d D, wat binne die pleging van 
onreg plaasvind, ‘n “voorportaal” of dan ‘n inleiding tot Jesus se toekomstige sterwe is. Dit is sekerlik ‘n 
saak vir nadenke aangesien Johannes se lewe gedraai het rondom die voorbereiding van Jesus se 
bediening.(Joh.1:23-28) Dat sy sterwe dan ook deur onreg veroorsaak is, korreleer dan met dit wat oor 
Jesus se lewe sou kom.  
 
MAAR 
 
Die kernvraag is: 
 

 Wat sê jy oor Jesus? Wat hoor ander mense as jy oor Jesus praat? 
 
Wat hoor hulle in jou gesprek, sien hulle in jou besigheidstransaksies, wat sien hulle wat jy doen 
wanneer daar onreg gepleeg word, met watter perspektief pak jy lewe en dood aan?     

 

 Tot watter mate is ek en jy bereid om op risiko te gaan wanneer ons oor Jesus moet getuig?   
 
In ‘n vorige lewe was dit fatsoenlik om jou kerklike betrokkenheid op ‘n CV te sit. Toe was dit handig, 
bruikbaar en bevorderlik. Vandag het daardie toneel radikaal verander. Deesdae kan dit soms “veiliger” 
wees om jou liefde vir God en Sy kerk te verswyg sodat jy net nie aanstoot in ‘n sog. neutrale wêreld sal 
gee nie. Wat maak ons nou?   
 
Wat sê en getuig ons deesdae wanneer ons in die teenwoordigheid is of was van die verkulde Fillipus, 
die eise van die Herodiasse, die spot van ‘n Herodes Antipas.   
 
Die verdere deel van die kernvraag is: 
Wat wil God oor Jesus aan die Woord stel!   
 
Daarmee wil ek afsluit: 
 
Dissipelskap het geen substansie, fondasie, egtheid, integriteit of volhoubaarheid as dit nie in die lewe, 
sterwe en opstanding van Jesus Christus geanker is nie.   
 
Die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus begelei ons om anders as menslik oor die groot 
temas van die lewe te dink. 
 
Groot  tema’s: Lewe en lewensvervulling 
 
In die toelaat dat Jesus Christus ons lewens Mentor sal wees, onderneem God om ons lewens te laat 
uitspeel in ‘n lewe van innerlike vrede en seën. Maar dan, moet ‘n mens se lewe en jou bestaan in die 
lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus veranker wees.    
Gebed  : 


