Bezinning 352: Sterven voor de waarheid
Marcus 6,14-29 = weekdagen 4° week vrijdag; 29 augustus: marteldood van Johannes de Doper

Het Woord
Koning Herodes hoorde van Hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen
zeiden: ‘Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt Hij over zulke
wonderbaarlijke krachten.’ Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en weer anderen zeiden: ‘Hij is een
profeet zoals die er vroeger waren.’ Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, die
ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’ Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en
hem, aan handen voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer
Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet
trouwen met de vrouw van uw broer.’ Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze
hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor
Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in
bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had,
bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen
Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de
voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en
zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me
wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ En hij bezwoer haar: ‘Wat je ook vraagt, ik zal het je geven,
al was het de helft van mijn koninkrijk!’ Ze ging naar haar moeder en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’
Haar moeder zei: ‘Het hoofd van Johannes de Doper.’ Haastig ging ze weer naar binnen, stapte
recht op de koning af en zei tegen hem: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van
Johannes de Doper geeft.’ Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet
weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van
zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en
onthoofdde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje, en zij
gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden
het in een graf.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het is duidelijk dat Jezus bekend is geworden. Er circuleren vele meningen over Hem, maar alle
drukken ze eerbied uit. Het woord ‘profeet’ drukt goed uit wie Jezus is: Hij spreekt in naam van
God. Zijn roem is ook doorgedrongen tot het hof van de koning van Galilea, een van de vier zonen
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van Herodes de Grote. Deze heeft een duidelijke waardering voor Jezus. Voor hem is Jezus de
onthoofde Johannes de Doper, die is opgewekt en dus is teruggekeerd tot het aardse leven. Juist
door die opwekking uit de dood – zo geloofde men – beschikt Jezus, de nieuwe Johannes de
Doper, over bijzondere krachten, die zich in wonderen manifesteren. Verder noemt Herodes Jezus
een rechtvaardig en heilig man, naar Wie hij graag luisterde.
Maar hij werkt zich in een impasse. Hij zweert aan de dochter van Herodias alles te geven, al was
het de helft van zijn rijk. Hij hangt de stoere uit tegenover zijn hoog gezelschap. Maar hem wordt
het hoofd van Johannes gevraagd. Hij wil niet afgaan en vervult de wens, helemaal tegen zijn hart
in.
Johannes is dus een martelaar en wel omdat hij de waarheid heeft gezegd. Het is een steeds
terugkerend gegeven: ‘Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté’ (Guy Béart, 1968). Dat de
waarheid soms erg negatief is, wordt niet als ernstig ervaren, wel dat iemand dit zegt. Johannes
had bijzonder veel moed om de waarheid aan Herodes en Herodias te zeggen. Hij moest het
bekopen met zijn leven. En zo zal het ook gaan met Jezus. Hij zegt niet alleen de waarheid, Hij is de
Waarheid. En Hij moet geëlimineerd worden. Hoeveel mensen zijn er doorheen de geschiedenis
omgebracht omdat ze opkwamen voor de waarheid?

Het Woord in mijn leven
Wat doe ik met mensen die me wijzen op mijn kwade aspecten? Heb ik de moed om het kwade
aan te klagen? Elimineer ik mensen uit mijn leven omdat ze waarheden verkondigen, die ik niet
graag hoor en die me in vraag stellen?

Bidden met het Woord
Jezus Christus,
U bent de grootste profeet,
die spreekt in naam van God,
vrijuit, helder en klaar,
ook als dat mensen uitdaagt.
Ook Johannes wees op het kwaad
en werd daarom gedood.
Sta niet toe dat mensen mensen doden,
omdat ze wantoestanden aanklagen.
Leid ons op de weg van goedheid,
liefde, rechtvaardigheid en waarheid.
En neem de martelaren,
getuigen van de goddelijke waarheid,
op in Uw eeuwige vreugde. Amen.
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