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Hierdie aangrypende Kersspel is in 2008 vir die verhoog verwerk. 
Dit handel oor die lewe van koning Herodes die Grote, die kindermoordenaar van 
Betlehem. Die hoofkarakters is Herodes, sy vrou, Mariamne wat ‘n prinses uit die 
laaste Joodse koningshuis was en wat deur Herodes gedwing is om met hom te 
trou, en sy suster, Salome. Baie insiggewende teologiese- en kultuur-historiese 
feite val soos los stukke in ‘n legkaart saam om mens met nuwe oë na die 
Kersgebeure en ook na koning Herodes te laat kyk.  
Waar daar nie dramagroepe of fasiliteite vir opvoering van dramas bestaan nie, 
kan al hierdie dramas van onskatbare waarde wees vir kleingroepe wat die 
Bybelwêreld vir hul lede wil laat leef. Dit kan as Leesteater aangebied word, of 
soos in ‘n leeskringsituasie tuis gelees word, of daar kan na die CD daarvan 
geluister word. Daarna word dan gesprek oor die drama gevoer of ‘n 
Bybelstudie daaroor gedoen. CD’s van die radiodramas is by Radiopro (tel. (011) 
714-8066 of (011) 714-6886 beskikbaar.  
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TYD:  Hierdie historiese Bybeldrama begin in 4 v.C. waar Herodes die Grote op 

sy sterfbed lê, maar die gebeure omspan die tydperk tussen 40 v.C. en 4 v.C. 

Daar is terugflitse maar dit eindig weer soos dit begin het. 

 

PLEK EN DEKOR:  Die hele drama speel in die paleis van Herodes die Grote af. 

Minstens twee speelruimtes sal benodig word.  

♦ Die openingstoneel, die toneel waar die gesprek tussen Herodes en sy suster , 

Salome, plaasvind, en ook die slottoneel speel in Herodes se slaapkamer af. 

Die siek koning moet  teen skuins kussings (of gestut teen 'n muur) half regop op 

sy bed ('n breë divan) sit, sodat die gehoor sy gesig kan sien. Daar moet 'n 

bedkassie naby sy bed staan waarop sy medisyne, ens. kan staan, maar sy 

ivoorkissie met sy testament word ook binne-in die bedkassie geberg. Vir die res 

van die dekor kan u vrye teuels aan u verbeelding gee (mits dit 'n Bybelse 

agtergrond in 'n koningspaleis van 2 000 jaar gelede weerspieël.) 

♦ Die ander tonele kan in enige weelderige leefvertrek in die paleis afspeel. 

Vir die toneel waar die sterrekykers Herodes besoek, kan dieselfde vertrek 

gebruik word, maar dan moet 'n “troon” vir die koning deel van die dekor wees.  

♦ Indien die drama in 'n kerk aangebied word en die Kerkraad nie toestemming 

wil gee vir die oprigting van verskillende speelvlakke nie, kan een ruimte gebruik 

word. Met min dekorwisseling (terwyl die ligte verdof word en die gehoor of 

kinders 'n kerslied sing, of koordanse gedans word om die aandag af te trek) kan 

die siekekamer vinnig in 'n leefvertrek en/of troonkamer omskep word.    

 

ROLVERDELING: Nege karakters (praatrolle) is nodig.  

HERODES DIE GROTE (as jong koning en as bejaarde wat sterwend is)                   

MARIAMNE (Herodes se jong vrou uit die Hasmonese koningshuis) 

SALOME (Herodes se suster. Jonk, maar ook as bejaarde) 

ALEXIS (Salome se tweede man)       

VADER SIMEON (`n Bejaarde Joodse rabbi met profetiese gawes) 

BALTAZAR, KASPAR en MELGIOR (Magiërs of  'sterrekykers' uit die Ooste)  

ANTIPATER (Herodes se oudste seun)      
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Opsioneel, indien daar probeer word om meer jongmense/gemeentelede by 

die opvoering te betrek: 

      • Koordansers,  

      • 'n solis (sanger) en/of 'n sangkoor of gemeentesang vir die    

          musiekbrûe tussen die tonele; en  

        • 'n spreekkoor of profeet wat die ou profesieë uit 'n boekrol voorlees. 

        • groeptonele van weeklaers met lanfervlae en/of oorwinningsmars 

                    van Romeine na die val van Jerusalem op die Groot Versoendag 

                    in 37 v.C.                        

 

Belangrik: Bekende Kersliedere as oorgange tussen die tonele (eie keuse, 

indien verkies) vervul `n belangrike funksie in hierdie drama. Dit herinner 

deurgaans daaraan dat, terwyl mense bose planne op aarde smee, God se Raad 

stilweg in vervulling gaan. Die Kersliedere  moet ook `n  skerp kontras vorm met 

die dramatiese, dikwels gewelddadige gebeure wat in Herodes se paleis afspeel. 
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TONEEL 1: Herodes (oud en siek) lê gestut teen hoë kussing op 'n divan of 

bed in sy koninklike slaapkamer. Op 'n bedkassie staan 'n kruik, 'n klein 

bakkie en 'n groter bakkie/kommetjie. In die bedkassie is 'n ivoorkissie. Sy 

suster, Salome, versorg die siek koning. 

[Salome buig sorgsaam oor Herodes en hou 'n  kleinerige 

kommetjie voor sy mond.] 

1. SALOME: Hier, Broer. Drink `n bietjie van Moeder Pua se pynstiller.  

2. HERODES: [Kreun en stoot die bakkie weg.]  Wie’s sy?  Is jy seker dis nie  

  gif nie, Salome? 

3. SALOME: (KALMEREND, GERUSSTELLEND) Nee, Herodes. Sy is `n wyse 

ou vroedvrou wat net goed doen waar sy kan. Ek het van haar  

pynstiller laat haal. Niemand kan pyn verlig soos sy nie. Vra maar  

vir die vroue vir wie sy tydens moeilike geboortes bystaan. As dit  

nie help nie, het ek nie meer raad nie. Ons het nou al alles probeer. 

[Sy hou die bakkie weer nader. Hy draai sy kop weg en stoot  

dit weer weg.] 

4. HERODES: (STEEDS IN PYN) Jy vergeet dat ek Koning Herodes is, Salome 

– dié man wat ál Betlehem se seuntjies om die lewe laat bring het. 

En sy is `n Joodse vroedvrou. Dalk wil sy nie help nie, maar wraak 

neem. (KREUN)  

5. SALOME: Ag, my ou broer, dis al twee jaar gelede.  Dis verby. Niemand sal 

nou, na twee jaar, nog wil wraak neem nie.  

6. HERODES: Twee jaar? (POUSE) En dis twee jaar wat ek met hierdie 

verskriklike pyne saamleef. (POUSE) Besef jy dit, Salome: hierdie 

pyne het begin in die tyd toe daardie verraderlike Oosterse 

sterrekykers met die storie oor die Koningskind wat gebore is, hier 

aangekom het.   

7. SALOME: Dis maar toevallig, Broer. Die Oosterlinge kan tog niks met jou 

siekte te doen hê nie. 
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1. HERODES: (SUSPISIEUS) Nie hulle nie, Salome, maar iemand wat wil wraak 

neem oor die kinders van Betlehem. Dalk is iemand in my paleis 

hulle handlanger. Dalk is iemand besig om my stadigaan te 

vergiftig. 

2. SALOME: (SIMPATIEK, KALMEREND) Nee, Herodes. Jy weet tog dat al die 

beste dokters jou behandel, en almal stem saam dat jy die vretende 

siekte het. As dit gif was, was jy lankal dood. Maar die vretende 

siekte begin pynloos, jou maag swel op, maar jou liggaam word 

maerder, jy begin hoes en later word die siekte baie pynlik. Dit is 

presies wat met jou gebeur. Moet nou nie weer allerhande 

ongegronde suspisies kry nie. Gif werk nie so nie.  

 [Sy buig weer vooroor en hou  weer die kommetjie voor sy 

mond.]  

 Kom, drink van Pua se pynstillers, Broer.  

 [Hy weier steeds.] 

3. HERODES: Salome, my hele lewe lank moes ek stry teen verraad en 

onderkruipery. Selfs my eie familie het my keer op keer in die rug 

gesteek. (POUSE) Nee, Herodes vertrou niemand nie. Bring eers 

die proeër. 

4. SALOME: Dis nie nodig nie, Broer. Hiérvoor het Herodes nie `n proeër nodig 

nie. Ek sal self vir jou proe, dan sal jy weet dat jy Pua kan vertrou.  

[Sy neem 'n sluk.]   

5. HERODES: Het jy `n groot sluk geneem? 

6. SALOME: Ja, kyk self. [Sy wys die inhoud van die bakkie vir hom.] 

 Ek gebruik Pua se pynstillers al jarelank. Ek ken die smaak.  

Hierdie proe niks anders nie. Jy kan my vertrou, Broer. Dit gaan jou 

pyn sommer gou verlig. 

7. HERODES: (TEENSINNIG) Nou gee dan maar. [Hy sluk.] 

8. SALOME: (SORGSAAM) So ja. Kom, kom lê `n bietjie en probeer ontspan. Dit 

sal jou net goed doen.  

 [Herodes hoes. Sy gee haastig 'n groter bak vir hom.] 
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1. SALOME : Hier, Broer. Hoes in die bakkie. (DIE HOES BEDAAR). 

2. HERODES: (KORTASEM) Dé. Vat die bak. [Hy pluk die bak weer nader en 

kyk ontsteld daarin.] 

 (ONTSTELD) Wat?  Bloed?  Hoes ek nou bloed?  

3. SALOME: Dit lyk so.  (POUSE) 

4. HERODES: Dit lyk my my tydjie op aarde word kort, Salome. (POUSE) Ek het 

dit nog nooit vir jou gesê nie, maar ek sê dit nou: Dankie. 

5. SALOME: Waarvoor, Herodes? 

6. HERODES: Vir jou trou en hulp deur die jare. Net JY het my nooit verraai of in 

die rug gesteek nie. Nét jy … (SUG) Selfs sy … Mariamne het my 

verraai. 

7. SALOME: [Sy beweeg met tussenposes rond terwyl sy praat, trek sy bed 

reg, rangskik sy bakkies netjies op sy bedkassie, ens..]  

Ek het jou altyd teen Mariamne gewaarsku, Broer, maar jy wou nie 

luister nie. Jou beheptheid met jou “prinses” uit die Makkabeër-

geslag kan ek nou nog nie begryp nie. 

8. HERODES:  Nee Salome, jy sal nie… niemand  sal nie …  

9.SALOME: (DRINGEND) Sê net één keer vir my hoe dit moontlik is dat jy, die 

grote Herodes, jou soveel jare lank deur haar laat verneder het. 

Teenoor jou was sy altyd koud, afsydig en trots. (POUSE) Watter 

houvas het sy op jou gehad?  Jy was haar slaaf – nie haar man en 

koning, haar heer en meester nie! 

10. HERODES: Mariamne.(SUG) Ja… trots voorwaar.  `n Waardige  prinses uit 

die Hasmonese dinastie. En vréésloos. Net sy en jy  was nooit vir 

my bang nie. (PEINSEND) Ou Mattatias wat die Makkabeëropstand 

destyds begin het, sou trots gewees het op hierdie nasaat van hom.  

11. SALOME: Ek kon destyds verstaan dat dit polities `n slim set van jou was om 

met `n Joodse prinses uit die Hasmonese dinastie te trou. So kon jy 

jou aanspraak op die Joodse troon versterk. 

12. HERODES: Dit was maar één van die redes waarom ek met haar getrou het.  
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1. SALOME: En die ander? Om watter ander redes het die grote Herodes hom 

so laat verneder?  

2. HERODES: Ek het haar liefgehad, Salome. Sy was die enigste van my vele 

vroue wat ek waaragtig liefgehad het. Sy was in my bloed, in my 

hart, in my niere … Sy het my betower. 

3. SALOME: (DRIFTIG) Sy was koud en afsydig teenoor jou!  

4. HERODES: Nie altyd nie. Maar hoe kouer en afsydiger sy geword het, hoe 

groter was die uitdaging om haar te onderwerp, haar volkome te 

besit.  Ek sou haar nooit laat gaan het nie!  

5. SALOME: Is dit die rede waarom jy destyds opdrag gegee het dat sy om die 

lewe gebring moes word as jy nie lewend van jou verhoor voor 

Cleopatra en Markus Antonius af sou terugkeer nie? 

6. HERODES: (MET KLEM) Ja. Ek het gesweer dat sy nooit aan enigiemand 

anders sou behoort nie. Geen ander man sou die warmte en liefde 

ervaar wat sy my ontsê het nie. 

7.SALOME: [Gee sy skouer ‘n simpatieke drukkie)  Ai, my ou broer. Daardie 

vrou het jou laat swaarkry. (POUSE) Was daar nóg redes? 

8. HERODES: Ja. (POUSE) Deur met haar te trou, wou ek die bloedlyn van Esau 

en Jakob weer laat saamvloei. Edom en Israel moes weer broers 

word. 

9. SALOME: Maar waarom, Herodes? Ons Idumeërs het niks van die Jode nodig 

nie?  

10.HERODES: (AFGEMETE) Ek wou die seën terugkry wat daardie ou 

aartsskelm, Jakob, eeue gelede van my voorvader, Esau, gesteel 

het deur ons blinde ou voorvader, Isak, te bedrieg!  

11.SALOME: [Gooi haar hande ongeduldig in die lug.] Ag, tog nie weer 

dáárdie ou storie nie! Waarom vergeet jy nie daarvan nie?  Dis 

dinge wat eeue gelede plaasgevind het.  

12. HERODES: (VERONTWAARDIG) Vergéét? Hoe kan ek daarvan vergeet?  

Daardie gesteelde seën het my volk, die Idumeërs, van hulle seën 

en eersgeboortereg beroof!  Eeue lank is Edom deur Israel verslaaf 
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en verkneg. Ons moes uitwyk uit die land van melk en heuning en 

in die wildernis naby die dooie Soutsee het ons as die Edomiete `n 

misrabele bestaan voer, terwyl Jakob se nageslag op die vet van 

die aarde floreer het! En dit alles as gevolg van Jakob se 

agterbakse onderkruipery!  

 [Hy hoes weer. Sy hou weer die hoesbak nader, maar hy stoot 

dit ongeduldig weg.] 

1. SALOME: My liewe broer, jy kan tog nie nou, na eeue, die gang van die 

geskiedenis verander nie. `n Seën wat uitgespreek is, bly altyd van 

krag. 

2. HERODES: Ja, Salome. Maar Vader Isak se seën het nie daar opgehou nie. 

Vir Esau het hy gesê: “Jy sal ver van die dou van die hemel leef. Jy 

sal van oorlog leef en jy sal jou broer dien, maar as jy jou kans 

afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi!”  (MET KLEM)  En dit is 

presies wat ek, Herodes die Grote, doen. Ek sal die onreg herstel – 

met die swaard, as dit moet!  

3. SALOME: Maar waar pas Mariamne in hierdie planne in? 

4. HERODES: Die bloed van Jakob het weer saamgevloei in die are van my en 

Mariamne se twee seuns, Alexander en Aristobulus.  

5. SALOME: Ek verstaan nie. 

6. HERODES: Ek wou Alexander my troonopvolger te maak. As hy dalk iets 

oorkom, was Aristobulus nog daar. Ek kon selfs my koninkryk 

tussen hulle verdeel. So wou ek verseker dat die Huis van Herodes 

deur die Jode aanvaar word … en wettig oor die Jode heers. Edom 

sal nooit weer voor Israel buig nie!  

7. SALOME: `n Mooi droom, Broer, maar nie baie realisties nie. 

8. HERODES: (MET OORTUIGING)  Salome, Israel wag al eeue lank op hulle 

groot Koning wat eendag sal kom. EK wil daardie Koning wees wat 

daardie ryk vestig. My troon moet, deur my nageslag, vas staan – 

onwankelbaar, vir altyd! Maar daarvoor moes ek trou met iemand 

uit die Joodse koningshuis - met seuns uit daardie huis wat my kon 
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opvolg. Só alleen, het ek gedink,  kon ek die juk van Jakob vir ewig 

van my nek afruk!  

1. SALOME: (SINIES) En toe het jou twee afgodjies ook voete van klei gehad. 

2. HERODES: (NADENKEND) Ek is deesdae nie so seker daarvan nie.  Daardie 

oudste seun van my, Antipater, het net `n bietjie te ver gegaan toe 

hy ook vir jou beskuldig het van verraad teen my.  Wie sê sy stories 

destyds oor hulle “verraad” was nie ook versinsels nie?  (POUSE) 

Om te dink dat ek destyds sy stories geglo het! (POUSE) Hoe ouer 

ek word, hoe meer spook dié ding by my… Ook Mariamne se dood, 

ry my …(SAGTER) My trotse, skone Mariamne … Dalk wás sy 

onskuldig.  

3. SALOME: [Sy staan op en versknuif senuweeagtig van die bakkies langs 

die bed.] Dis omdat jy nou oud en siek is, wat jy allerhande 

skuldgevoelens ontwikkel, Herodes. Mariamne wás skuldig! Die 

skinker – wat was sy naam nou weer? Demetros, of so iets  – het 

gesweer dat sy hom probeer omkoop het om gif in jou wyn te gooi. 

Waarom sou hy lieg? 

4. HERODES: Dalk wás daar `n omkopery, maar van `n ander aard. (POUSE. 

SUG) Maar ons sal nooit weet nie, want kort daarna het Demetros 

verdwyn.  Onthou jy nog? Dis dit wat my laat twyfel oor Mariamne 

se skuld. Is Demetros vermoor om hom stil te maak, of is hy 

omgekoop om, in ruil vir sy vryheid en `n sorgvrye lewe, teen 

Mariamne te getuig? 

[Salome vroetel nou onrustig met sy beddegoed wat sy 

onnodig probeer regtrek. Sy kyk hom nie direk aan terwyl sy 

praat nie.] 

5. SALOME: Herodes, laat die dooies met rus. Dink aan die lewendes. Dink aan 

jou troon. Jy het nog `n hele paar seuns oor. Die Jode het jou en 

jou seuns al aanvaar. Jy het jou en jou seuns en jou hele 

huishouding selfs laat besny! En dink aan al die ander goeie dinge 

wat jy vir hulle gedoen het. 
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1. HERODES: Ja, daardie misrabele ou tempeltjie van hulle wat Serubbabel nog 

gebou het, begin nou al na iets lyk. Maar ek is bevrees die 

herbouing en verfraaiinge daarvan gaan nog baie jare duur. My 

seuns sal maar daarmee moet voortgaan.  

[Sy beweeg na die venster toe en wys na buite.] 

2. SALOME: En wat van die militêre vestings, die paleise, die torings, die 

pragtige stede en skouburge wat jy vir die Jode gebou het? [Sy 

draai weer na Herodes toe.] Al jou skeppings is kunswerke, 

Herodes. En daardie hawe wat jy by die Toring van Strato laat bou 

het, en die pragstad Caesarea wat jy daar laat aanlê het met 

Romeinse akwadukte en die amfiteater langs die see, is sonder 

weerga in hierdie land. (VURIG) Jy het net goed gedoen, en stank 

vir dank gekry! 

3. HERODES: Moenie vergeet van al die Joodse seuns wat deur my toedoen in 

Rome `n ordentlike opvoeding ontvang het nie.  

4. SALOME: Nouja, Broer. Wat bekommer jy jou? Jou troon sal ook ná jou dood 

bly voortbestaan. (OORGANG, MET KLEM) Maar jy sal `n opvolger 

uit jou oorblywende seuns moet benoem as jy die Huis van 

Herodes op die troon wil hou. 

5. HERODES: My testament is klaar geskryf en verseël, Salome. Dis in die 

ivoorkis hier by my bed. [Hy kom orent, sit regop en wys na die 

deur van die bedkassie. Sy beweeg nader en haal die "ivoor"-

kissie uit die bedkassie uit. Hy neem dit by haar en hou dit vas 

terwyl hy verder praat. ] 

6. HERODES: (DRINGEND) Jy moet my belowe dat jy sal sorg dat my opdragte 

in my testament stiptelik uitgevoer word, Salome. Argelaos moet 

koning van Judea word. Ek maak Antipas viervors van Galilea en 

Perea en Filippus moet viervors in die res van my ryk wees. Stuur 

die drie dadelik na my dood na Rome, sodat die senaat en keiser 

dit kan bekragtig. 

7. SALOME: En … Antipater? 
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1. HERODES: (DRIFTIG) Hy verdien nie om te lewe nie. Met sy agterbaksheid 

en magsug sal hy die Huis van Herodes vernietig! (POUSE)  Ek 

gaan hom laat teregstel. Alles en almal wat die troon van Herodes 

bedreig, moet uit die weg geruim word!  

 [Hy sak weer moeg terug teen die hoë kussings.]  

Al gaan ek nie meer lank lewe nie, sal my droom nie saam met my 

sterwe nie. (SAGTER)  Net jammer dat Mariamne … my Mariamne 

… en ons seuns … nie meer deel van daardie droom is nie. 

(HOESBUI. HY HYG NA SY ASEM). 

2. SALOME: Jy moet rus, Broer. Vergeet van die verlede. Elke keer as jy oor 

Mariamne en haar seuns praat, raak jy ontsteld en dan hoes jy so 

verskriklik. Jy kan niemand terugbring nie. Vergeet van die verlede. 

3. HERODES: Vergeet? 'n Mens vergeet nooit, Salome. Mariamne is nou al 25 

jaar lank dood, maar sy en ons twee seuns bly by my spook.  

(OORGANG) As ek net weer van vooraf kon begin, sou ek dalk 

anders opgetree het. Ag, as ek net in die verlede kon teruggaan … 

25 jaar terug … net 25 jaar … 

Koor of solis of gemeente sing: 'O KOM, O KOM, IMMANUEL" Lied 320:1-2 in 

Liedboek van die Kerk"  

Toneel 2:  [Steeds in Herodes se koninklike slaapkamer. Herodes is 25 

jaar jonger. Hy sit, maar staan op as sy jong vrou, Mariamne 

statig en trots die vertrek binnekom.] 

4. HERODES: A, skone Mariamne. Uiteindelik het jy gekom! Ek het net begin 

dink dat  ek jou sal moet laat haal.   

5. MARIAMNE: (STUG)  Die koning se versoek is my bevel, my heer. 

6. HERODES: Ek wil hê jy moet kom omdat jy wil, my vrou en nie omdat jy moet 

nie. 

7. MARIAMNE: U het my nie veel tyd gegee om te rou nie, my heer. 

8. HERODES: (ONGEDULDIG) My heer … my heer!  Alweer die koue skouer. 

Vergeet een oomblik dat ek jou koning is, en probeer aan my dink 

as jou man, die vader van jou twee seuns! 
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1. MARIAMNE: Op die oomblik sal dit moeilik wees, my heer. 

2. HERODES:  Waarom?  

3. MARIAMNE: Vra u nog? U wat my oupa, Hyrkanus, my broer, Aristobulus, en 

nou ook my moeder laat teregstel het? 

4. HERODES: (ONTSTELD) Dis nie waar nie! Die enigste een wat ek laat 

teregstel het, was jou kwaadwillige Ma, Mariamne.  

5. MARIAMNE: Sy was nie kwaadwillig nie. 

6. HERODES: Sy het my valslik by Cleopatra laat aankla van moord op jou 

broer. As dit nie vir Markus Antonius se tussenkoms was nie, was 

ek my troon, en sommer ook my kop kwyt! 

7. MARIAMNE: (DRIFTIG) Jy’t daarvoor gesoek, Herodes! 

8. HERODES: Daardie Cleopatra en jou ma was kop in een mus. Waarom   

  Alexandra gedink het dat ek so `n gewilde jongman soos     

Aristobulus sou laat vermoor het, gaan my verstand te bowe.  

9. MARIAMNE: Nie myne nie. U het Oupa Hyrkanus se troon met skelmstreke en  

  `n onderkruipery gesteel en hom jarelank aan die lewe gehou. Toe   

  hy te oud word om verder van waarde te wees, het u hom om die   

  lewe laat bring. 

10. HERODES: (DRIFTIG) Dis nie waar nie! Hy was al oud toe hy dood is. Dit 

was `n natuurlike dood. Waarom sou ek hom laat tereg stel? Ek het 

hom dan vroeër gered uit die hande van die Parte wat hom ontvoer 

en sy ore afgesny het. Jy weet tog self dat hy daarna, weens sy 

misvormdheid, nie meer geskik was om die amp van Hoëpriester of 

Vors te beklee nie. 

11. MARIAMNE: Toe trou u maar met sy kleindogter, Prinses Mariamne, om so u 

aanspraak op die Joodse troon te versterk! En u gaan knoei in 

Rome wat u toe bo iemand uit die Hasmonese dinastie as koning 

van die Jode aanstel. 

12. HERODES: Rome stel mense op verdienste aan, Mariamne.  Ek het my 

koningskap verdien!  
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1. MARIAMNE: (DRIFTIG) Nie u nie, maar u Pa, Antipater. Dit was sy hulp en 

diens aan Julius Caesar en Markus Antonius wat Rome nie vergeet 

het nie. Daarom kon Rome u beswaarlik die koningskap weier. 

2. HERODES: Van wanneer af is dit `n skande as trou en lojale diens beloon 

word? 

3. MARIAMNE: As jy dit nie sélf verdien nie, maar ampte deur `n agteraf 

gekonkel bekom. En as jy jou posisie wil behou deur alle 

opponente uit die weg te ruim, soos wat jy met Oupa Hyrkanus en 

Aristobulus gedoen het. 

4. HERODES: (MOEDELOOS, MAAR MET KLEM) : Hoeveel keer moet ek vir 

jou sê dat ek jou oupa en broer nie om die lewe laat bring het nie? 

Hoe kan ek help as Aristobulus by die waterspele in Jerigo gaan 

staan en verdrink het? En wat soek die Hoëpriester van die Jode in 

elk geval in `n sirkus in Jerigo? 

5. MARIAMNE: Aristobulus was soos `n vis in die water. Ek ken niemand wat 

soos hy kon swem nie. Daar was geen manier waarop hy kon 

verdrink het as iemand hom nie “gehelp” het om te verdrink nie! En 

hy was jonk. Dis JY wat `n jongman van 17 jaar hoëpriester laat 

maak het. Het jy regtig verwag dat `n jongman met so `n lus vir die 

lewe skielik sy lewe in die tempel sou sluit en selfs sou ophou om 

te swem?  Swem was sy lewe! 

6. HERODES: Hy was die regmatige opvolger van Hyrkanus as Hoëpriester. 

Daar was niemand anders ouer as hy toe Hyrkanus deur sy 

misvormdheid nie meer geskik was om as Hoëpriester te dien nie. 

7. MARIAMNE: (BETEKENISVOL, MET KLEM) Ja, Aristobulus wás die 

regmatige opvolger van Oupa Hyrkanus – as Hoëpriester EN as 

Koning van die Jode! Maar toe jy sien hoe gewild my jong broer 

onder die Jode was, het hy `n bedreiging vir jou koningskap 

geword. Dit is die rede waarom jy hom laat verdrink het!   

8. HERODES: Ek kan sien Aleksandra het jou kop ook vol gif gepomp!  

(UITDAGEND) Dis goed dat ek haar laat teregstel het. Net jammer 
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dat ek dit nie betyds gedoen het nie – voordat sy ons mooi 

verhouding kom vertroebel het met haar kwaadwillige praatjies. 

1. MARIAMNE: (LAG SINIES) Ons “mooi verhouding”?  Moenie my laat lag nie, 

Herodes. Ons het albei getrou omdat dit tot ons voordeel gestrek 

het. Jou huwelik met my het jou aanspraak op die troon verstewig 

en ek kon nie weier nie, anders het die hele oorblyfsel van die 

Hasmonese huis se koppe gewaai – myne inkluis! 

2. HERODES: [Hy beweeg nader aan haar. Praat sag, pleitend.]  

 Ek sou jou nooit kon doodmaak nie, Mariamne. Daarvoor het ek jou 

te lief. Van die heel eerste oomblik af wat ek jou gesien het, het ek 

jou begeer.   

 [Hy wil sy hand op haar skouer sit, maar sy ontglip die hand en 

draai weg van hom.] 

3. MARIAMNE: Begeer, ja. Maar liefhê? Nooit!  

  [Sy draai om en kyk hom in die oë.] 

  Daar is net één mens wat jy liefhet, Herodes, en dit is jouself! 

4. HERODES: Ek hét jou lief, Mariamne.  

 [Sy draai weer weg van hom en beweeg 'n entjie weg.] 

 Jy is die enigste ware koningin in my hele paleis. My ander vroue, 

selfs my hoofvrou, Doris, is soos slavinne. Hulle kruip en buig voor 

my, wedywer om my te behaag, onderkruip mekaar om my guns te 

verkry.  Maar jy – jy is altyd die statige, onverstoorbare vorstin. 

(HARTSTOGTELIK) Dis waarom ek jou so liefhet! (OORGANG) 

Kom nader, my vrou. Moenie so afsydig daar staan nie. Ek het jou 

vanaand nodig.  (PLEITEND)  Bly by my, Mariamne. 

5. MARIAMNE: (BITTER) My moeder is nou die dag deur u tereg gestel en u vra 

van my om my vroulike pligte te vervul?  Hoe harteloos kan u wees, 

Koning Herodes? 

6. HERODES: (ONGEDULDIG)  Alweer U, u,  u …!  Staak dit, Mariamne! 

Vergeet vanaand dat ek die koning is en dink aan my as jou man. 

(OORGANG)  Ek is nie harteloos nie. Hierbinne klop `n groot hart 
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… vir jou, die enigste vrou wat ek regtig liefhet. Moet my nie 

verwerp nie, Mariamne… 

1. MARIAMNE: (MOEG) Gee my tyd, Herodes. Ek het vir jou twee seuns in die 

wêreld gebring. Laat dit vir eers genoeg wees. 

2. HERODES: Nee, Mariamne. Jy en ek moet méér seuns hê. Ons moet seker 

maak dat die bloed van Jakob en Esau weer in ons nageslag 

saamvloei. (BESIELD) Ons moet weer één volk word. Daar moet 

altyd `n troonopvolger uit die Huis van Herodes – uit óns twee wees 

wat oor Israel kan heers. (MET KLEM) My troon moet vas staan tot 

in ewigheid toe! 

3. MARIAMNE: (LAG HALF HISTERIES) Tot in ewigheid toe? Herodes, jy is nie 

`n god nie! Jy is nie eers `n ware aanbidder van die God van Israel 

nie. 

4. HERODES: (VERONTWAARDIG) Natuurlik is ek! Kyk watter moeite doen ek 

om God se huis te herbou en te verfraai!  En ek en my hele 

huishouding, en ook baie Idumeërs, is besny. Ons is ingelyf by die 

Joodse volk.  Wat wil jy meer hê?  

5. MARIAMNE: Dink jy regtig uiterlike dinge soos die besnydenis maak van jou 

`n ware Israeliet en `n gelowige? Vergeet daarvan, Herodes.  En 

vergeet van jou “onwankelbare troon”.  Daar is net EEN se troon 

wat vas sal staan en dit is die troon van ons groot Koning, die 

Messias wat sal kom! 

6. HERODES: Julle groot Koning? Die Messias? Wie’s Hy, Mariamne? 

7. MARIAMNE: (SPOTTEND) Jy sê jy’s `n gelowige, Herodes, en jy weet dit nie 

eers nie? 

8. HERODES: Ek is `n koning, nie `n Skrifgeleerde nie. Vertel my meer van die  

Messias. 

9. MARIAMNE: [Sy praat vorentoe, na die gehoor se kant toe] Hy’s die groot 

Koning van die Jode, die Gesalfde van God. Die profete voorspel al 

lank dat so `n koning gebore sal word. Sy koninkryk sal tot in 

ewigheid bly voortbestaan.  En Hy sal sy volk verlos…  
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[Draai weer terug na Herodes toe.] (NUGTER) So, vergeet van 

jou groot droom, Koning Herodes die Grote. Daar sal Iemand kom 

wat groter is as jy.  Wie weet, dalk kom Hy nog in jou leeftyd. 

1. HERODES:  (ONTHUTS) In my leeftyd? 

2. MARIAMNE: Ja, Raadslid Simeon van Betanië vertel al lankal dat die Gees 

van God aan hom geopenbaar het dat hy nie sal sterf voordat sy oë 

die Messias self aanskou het nie. En Simeon is al byna vyftig jaar 

oud.  

3. HERODES: Is Simeon dan `n profeet? 

4. MARIAMNE: Ek weet nie. Ons het eeue laas `n ware groot profeet gehad. 

Maar hy sê dat die Gees van God dinge aan hom openbaar. En die 

mense sê dat dit wat hy voorspel, altyd waar word. Dalk is hy `n 

soort profeet. As dit so is, sal die Messias binnekort kom. 

5. HERODES: Die Messias? Die groot Koning van die Jode? Maar wat is 

verkeerd met een van ons twee se seuns?  

6. MARIAMNE: Alexander en Aristobulus? 

7. HERODES: Ja, hulle is albei twee voortreflike jongmanne. En ek sorg dat hulle    

  die beste opleiding denkbaar kry – in Rome self!  

8. MARIAMNE: Ons seuns het nie die wysheid van Romeinse en Griekse 

filosowe nodig nie, Herodes. Hulle het die wysheid nodig wat van 

God af kom – uit die Boek van God. Dit sou beter gewees het om 

hulle in Jerusalem deur ons eie Skrifgeleerdes te laat onderrig. 

9. HERODES: (GEïRRITEERD) Moet jy my altyd kritiseer, Mariamne? Alexander 

en Aristobulus is kroonprinse uit `n Joodse koningshuis! Hulle moet 

ook as leiers opgelei word, en moet leer om wyer te dink as die 

spul bekrompe rabbi’s.  Een van hulle moet die groot Koning van 

die Jode word. Dan sal my droom waar word. Dan is EK, Herodes 

die Grote, die grondlegger van die Messiaanse Ryk. So sal my 

naam vir ewig voortleef! 
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1. MARIAMNE: Daar is net een foutjie in jou denke, Herodes. Die Hasmoneërs is 

uit die stam van Levi. Ons is `n priesterlike familie. Ons is nie deel 

van die stam van Juda nie. Ons twee seuns kan dus nie deel vorm 

van die Messiaanse ryk nie. 

2. HERODES: Ek verstaan nie.  

3. MARIAMNE: Hoe sal jy, `n Idumeër dan ook verstaan? Luister mooi, Herodes: 

Ons oer-Oupa, Mattatias, wat die Makkabeëropstand begin het, 

was `n priester uit die stam van LEVI. Die profete het voorspel dat 

die Messias, die groot Koning van die Jode, uit die stam van JUDA 

sal kom.  

SPREEKKOOR (OF 'N PROFEET MET 'N BOEKROL IN DIE HAND): [Uit Gen. 

49:9-10 in enige van Hennie Stander se Bybelvertalings vir mans, 

vroue, seuns of dogters.] 

 Juda, JY gaan die belangrikste broer word.  

 Al jou broers gaan voor jou buig.  

 Jy sal jou vyande verslaan.  

 Jy sal wees soos 'n sterk leeu wat sy prooi vang en opeet.  

 Dan gaan lê die leeu rustig en slaap. Hy skrik vir niemand nie.  

 Uit jou familie sal die koning kom wat oor die hele Israel regeer. 

Ander volke sal voor Hom buig.  

4 MARIAMNE: (MET KLEM) Dink tog vir jouself, Herodes. Ons groot Koning sal 

nooit uit die Hasmonese dinastie kan kom nie! Ons is Leviete nie 

Judeërs nie! 

5. HERODES: Die Koning van die Jode?  (ONTSTELD) En wat word dan van 

my? 

6. MARIAMNE: Dit sal die tyd ons maar moet leer, “grote” Herodes. Kom ons 

hoop net dat sy troonsbestyging nie met so `n bloedbad sal begin 

as die slagting wat joune – en ook ons huwelik – voorafgegaan het 

nie. 

7. HERODES: (VERDEDIGEND) Dit was nie my skuld nie. As die Jode in 

Jerusalem nie vyf maande lank weerstand gebied het nie, sou 



18 

 

Markus Antonius se magte nie so baie Jode laat sterf het nie. 

Buitendien was dit julle eie skuld dat julle geweier het om op die 

Groot Versoendag die wapen op te neem. Sosius en sy soldate het 

Jerusalem daardie dag vermorsel! 

1. MARIAMNE: (BITTER) En terwyl my mense geweeklaag het, het jy my as vrou 

geneem in ruil vir die beskerming van my familie. `n Bloedbruid – 

dit is wat ek was … en steeds is - `n bloedbruid. 

2. HERODES: (VERDEDIGEND) Was dit nie vir my nie, dan was julle almal 

dood! (PLEITEND) Verstaan jy dan nie, Mariamne? Dit was die 

enigste manier waarop ek jou kon beskerm.  

3. MARIAMNE: (MOEG) Ag Herodes, al hierdie intriges en slim plannetjies van 

julle wat op die goue trone van hierdie wêreld sit, maak my siek! 

4. HERODES: Heersers moét planne maak – dis waarvoor hulle daar is.  Hulle 

moet dink vir die wat nie vir hulleself kan dink nie. 

5. MARIAMNE: Jy onderskat ons, Herodes. (OORGANG) Weet jy, toe jy my jong 

broer, Aristobulus, van sy troon beroof het en gereël het dat hy as 

Hoëpriester aangestel word, het ek vir hom gevra: “Is jy nie bitter 

teenoor Herodes oor die wyse waarop hy jou koningskap gesteel 

het nie?” 

6. HERODES: (SARKASTIES) En wat het die jong hoëpriestertjie toe in al sy 

wysheid kwytgeraak? 

7. MARIAMNE: (STADIG, MET KLEM) Hy het gesê dat hy my gaan antwoord 

met die woorde van die psalmdigter:  “Die konings van die aarde 

hou saam beraad en staan op teen die Gesalfde van die Here … 

maar Hy wat in die hemel woon, LAG vir hulle!” 

8. HERODES:  Die Here lag vir hulle?   

9. MARIAMNE: (MET KLEM) Ja, Hy lag ook vir jou, Herodes! (POUSE) Maak 

maar jou slim plannetjies. Die Allerhoogste het uiteindelik die laaste  

 sê.    
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WEER `N (ONVOLTOOIDE) KERSLIED AS KORT TUSSENSPEL OM 

TYDSVERLOOP AAN TE DUI 

 

Toneel 3:   [Salome sit in enige vertrek êrens in die paleis. Antipater, oudste 

seun van Herodes, kom op.] 

1. SALOME: A.a.. Antipater, en waaraan het ek die eer te danke dat die 

eersgeborene van Herodes, die kroonprins, `n besoek aan my 

bring? 

2. ANTIPATER:  Moeder Salome, moenie spot nie. Die eersgeborene in hierdie 

paleis is nie meer die “kroonprins” nie! 

3. SALOME: Waarvan praat jy, Antipater? 

4. ANTIPATER: Moeder Salome, u het self `n kind. Sien u moederhart nie raak 

hoe my pa daardie twee verwaande telge van Mariamne voortrek 

en grootmaak om hom op te volg nie?  (BITTER) Koning Herodes 

het heeltemal vergeet van Antipater, sy eersgeborene!  

5. SALOME: (SLU) Die probleem lê dalk nie by Alexander en Aristobulus nie, 

Antipater, maar by Mariamne, daardie ma van hulle.  

6. ANTIPATER:  Wat bedoel u, Moeder Salome? 

7. SALOME: Dis Mariamne wat Herodes so betower dat hy nie logies kan dink 

nie, Antipater. (MET KLEM) Solank Mariamne lewe, sal sy haar 

invloed gebruik om haar twee seuns op die troon te kry. SY is die 

groot bedreiging – ook vir jou ma.  Ek kry die arme Doris so 

jammer. Sy is Herodes se eerste vrou, sy hoofvrou, maar vir hom 

bestaan net één van sy tien vroue -  Mariamne! 

8. ANTIPATER: [Beweeg nadenkend rond.] Miskien is u reg.  My ma ly ook 

onder hierdie Hasmonese gebroedsel. (MET VENYN) O.. o.. hoe 

haat ek hulle nie!   

9. SALOME: (SLU)  Jy het nie verniet jou dapper en vindingryke oupa se naam 

gekry nie, Antipater. (OORREDEND) Veg vir jou eersgeboortereg, 

en jou troon, en vir jou nageslag – soos wat Antipater en Herodes 

self ook gedoen het! 
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1. ANTIPATER: Dis presies wat ek wil doen. Dis waarom ek hier is, Moeder 

Salome. Ek soek u hulp en raad. Ek weet u haat Mariamne en haar 

seuns ook. 

2. SALOME: (ONTHUTS)  Hoe … hoe kan jy so-iets sê? 

3. ANTIPATER: Ek is nie doof of blind nie, Moeder Salome.  U kry dit reg om dit 

vir die koning weg te steek, maar u het u haat vir Mariamne so pas 

weer verraai. 

4. SALOME: Jy druk jou sterk uit, Antipater. Maar … jy’s nie ver verkeerd nie. 

(VERDEDIGEND) Ek kan dit nie verdra dat sy Herodes so 

manipuleer en verneder nie. Hy, die magtige koning, is soos klei in 

haar hande.  En sy gee hom geen erkenning vir wat hy vir haar en 

haar volk beteken nie. 

5. ANTIPATER: Hulle moet weg, Moeder Salome. Mariamne en haar seuns moet 

vernietig word!  

6. SALOME: Stadig oor die klippe, Antipater. Nie al drie gelyk nie! Los vir eers 

haar seuns uit en spits jou toe op Mariamne. Sy is die adder in 

Herodes se boesem. 

7. ANTIPATER:  Wat stel u voor? 

8. SALOME:  Ek het geen planne nie. Het nog nooit gehad nie. Wat het JY in     

  gedagte? 

9. ANTIPATER: Die hofskinker, Demestos, smag na vrylating. Hy verlang na sy   

  gesin en sy stukkie grond, maar die koning wil hom nog nie laat  

  gaan nie.  

10. SALOME: Is dit al wat hy begeer? Net sy vryheid? 

11.  ANTIPATER:  Ek het hom ook `n talent silwer beloof as hy so oortuigend kan  

  getuig dat hulle skuldig  bevind en uit die weg geruim word. 

12. SALOME: Verander jou teiken, Antipater. Gebruik hom teen Mariamne. As  

  sy uit die pad is, kan jy later met haar seuns afreken. Dit sal   

  makliker wees. 
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1. ANTIPATER: Ek het nooit so daaroor gedink nie, maar miskien is u reg. Dis  

  deur háár invloed op die koning wat ek my troon kwyt gaan wees.  

2. SALOME: Ja, dis SY wat jou van jou eersgeboortereg gaan beroof, Antipater. 

Wat is jou plan? 

3. ANTIPATER: Reël vir my `n oudiënsie met die koning, Moeder Salome. Ek sal 

vir hom gaan sê dat Mariamne vir Demestos probeer omkoop het 

om gif in Herodes se wyn te gooi. Demestos sal teen haar getuig.  

4. SALOME: (NADENKEND)  Ek dink dit sal werk… ja, dit sal werk. Sedert haar 

ma se dood, is sy bitter en afsydig teenoor Herodes. Dit sal haar 

eie skuld wees as hy hierdie storie glo.  En hy sál dit glo …ja, hy 

sal… Sy het daarvoor gesoek.  Dit sal haar verdiende loon wees as 

daardie trotse nekkie van haar ... geknak kan word! 

5. ANTIPATER: Reël die oudiënsie, Moeder Salome. So gou moontlik. Eers 

Mariamne, dan haar twee seuns. (UITDAGEND) Antipater sal hom 

nie van sy eersgeboortereg laat beroof nie.  Antipater sal heers!  En 

u, Moeder Salome, sal `n ereplek in my koninkryk kry.  Dit sweer ek 

vandag hier met `n eed! 

KOORDANSERS IN SWART, MET ROOI VLAE,  MET SOMBER MUSIEK, KAN 

HIER DIE BOODSKAP VAN ONHEIL EN DOOD UITDRA. 

  

Toneel 4: [In dieselfde vertrek as toneel  2] 

6. ALEXIS: Salome, weet jy dalk waar Herodes is? Ek moet hom kry. 

7. SALOME: Vra jy nog, my man?  Hy is alweer in die Mariamne-toring.  As ons 

hier in Jerusalem is, kan hy nie uit die toring wegbly nie. Dis 

waarom ek dit so haat om hierheen te kom.  Sedert hy Mariamne 

laat teregstel het, is hy nie meer homself nie.  

8. ALEXIS: Dalk voel hy skuldig, Salome.  
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1. SALOME: (SKERP) Skuldig? Hy’t nie nodig om skuldig te voel nie, Alexis. Dit 

was `n regverdige verhoor voor `n volle regbank. Daar was twee 

getuies. Waarom sou Demestos gelieg het oor so `n ernstige saak?  

`n Skinker getuig nie maklik teen sy koningin nie. En Antipater het 

bevestig dat hy gesien het dat Mariamne die flessie met gif vir 

Demostos gegee het.   

2 ALEXIS: My vrou, iets rym net nie vir my nie. Alles was te maklik. So asof dit 

beplan was - `n set van iemand om van Mariamne ontslae te raak. 

3. SALOME: (SKERP) Alexis, moenie vir my sê dat jy ook onder haar betowering 

gekom het nie!  Dit lyk my geen man kon haar weerstaan nie!  Eers 

Herodes, toe my eerste man, Josef, en nou jy ook! 

4. ALEXIS: Moenie verspot wees nie, Salome. Sy’s dóód Salome, jarelank al 

dood!  Tereggestel deur Herodes - haar eie man - oor `n aanklag 

wat … stink!  Diep in jou eie hart behoort jy dit ook te weet. 

Mariamne was bitter oor die moord op haar geliefdes, maar sy was 

nie `n moordenares nie. Moenie `n dooie wat haarself nie kan 

verdedig, beswadder nie. 

5. SALOME: (EFFENS HISTERIES) Sy’s NIE dood nie!  Sy is nog net so lewend 

soos die dag toe Herodes haar die eerste keer die paleis 

binnegebring het!  Sy spook by ons almal.  Sy … én daardie twee 

seuns van haar!  

6. ALEXIS: Is jy verbaas daaroor? Ook hulle dood uit die hand van hulle eie 

vader wat soveel verwagtings vir hulle gekoester het, rym glad nie. 

Ek sê nog dit was `n slim set van Antipater, daardie adder van `n 

oudste seun van Herodes. 

7. SALOME: (VERSIGTIG) Het jy enige bewyse,  my man?  

8. ALEXIS: Antipater is die oudste, die kroonprins. Daarom was hy rasend 

jaloers toe hy agtergekom het hoeveel aandag en liefde Herodes, 

veral na Mariamne se dood, op haar seuns uitgestort het. Hulle was 

vir hom `n bedreiging, daarom sy aantygings dat hulle Herodes met 
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die hulp van die Jode uit Galilea wou onttroon. Dit was belaglik. 

Maar Herodes het ongelukkig daarvoor geval.   

1. SALOME: (SUG) Ja, my ou broer is baie suspisieus en voel maklik bedreig. 

Elke keer as hy dink sy koningskap is in gevaar, kan hy eenvoudig 

nie meer  logies dink nie. 

2. ALEXIS: Ek dink Herodes het eers na hulle teregstellings besef dat hy `n 

fout gemaak het – dat Antipater hom mislei het. Dis waarom hy 

selfs een van die drie paleistorings na Mariamne vernoem het … en 

urelank daar sit en wroeg oor hulle al drie se dood. 

 SWAAR VOETSTAPPE KOM VINNIG NADER. 

3. SALOME: Dis Herodes!  Ek het hom jare laas so vinnig, so …driftig hoor 

loop? Dit klink nie goed nie. 

4. ALEXIS: Bewaar ons vandag!                      

HERODES VERSKYN. 

5. HERODES: (BEVELEND) Alexis, daar’s Oosterlinge hier onder wat navraag 

doen na die Koning van die Jode wat gebore is. Laat haal hulle. 

Dadelik! 

6. ALEXIS: Ek maak so.                       

HY BEWEEG VINNIG WEG. 

7. SALOME: Broer, moet jou tog nie onnodig ontstel nie. Jy is deesdae nie baie 

gesond nie.  

8. HERODES: (KORTAF) Daar’s niks met my verkeerd nie, Salome. Maar daar’s 

baie wat my dood wens. (OORGANG) Hierdie ding van die Messias 

- die koning van die Jode - sal vandag nog uitgesorteer moet word! 

(POUSE)  Mariamne het my destyds gewaarsku dat hy nog in my 

leeftyd gaan kom. En daardie seniele ou Simeon staan al met een 

been in die graf. 

9. SALOME: Wat op aarde het ou Simeon met die storie oor die Kind te doen? 
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1. HERODES: Hy vertel rond dat dit aan hom geopenbaar is dat hy nie sal sterf 

voordat hy die Jode se Messias met sy eie oë gesien het nie.  Ek 

dink ek moet `n bietjie self met die ou man praat en hoor wat sy 

storie is.  

2. SALOME: Moet ek hom ook laat haal? Weet iemand hier waar hy woon? 

3. HERODES: Hy woon deesdae glo vlak langs die tempel. Te oud om oor die 

Olyfberg van Betanië af te loop. Ek hoor vanoggend hy is deesdae 

meer in die Tempel as in sy huis.  Ja, laat haal hom.  

 SALOME BEWEEG WEG EN ALEXIS EN OOSTERLINGE 

BEWEEG NADER. OOSTERLINGE BUIG EFFENS VOOR HOM. 

4. HERODES: (HARTLIK) Shalom, manne van wysheid. Vrede vir julle. 

5. BALTAZAR: Mag die grote Koning Herodes vir ewig lewe! Vrede vir u. Ek is 

Baltazar en hier is my vriende Melgior en Kaspar. U doen ons `n 

groot eer aan dat ons voor u kan verskyn. 

6. HERODES: Ek hoor julle is al twee dae in Jerusalem en soek glo na `n 

koningskind wat hier gebore is. Het ek reg gehoor? 

7. BALTAZAR: U het reg gehoor, U Majesteit. Maar dis nie sommer enige kind 

nie. Dis die groot Koning van die Jode wat al eeue lank verwag 

word.  

8. HERODES: Waarom dink julle dat hy juis nou gebore is? 

9. MELGIOR: Ons het sy ster in die Ooste gesien. Die groot koningster en die 

Joodse beskermster het saamgeval om een groot, helder lig uit te 

straal. En dit het plaasgevind in die beeld van die visse, teken van 

die Joodse land. Dit kan net één ding beteken: die langverwagte 

Koning van die Jode, van wie ons in die Septuagint gelees het, is 

gebore! 

10. HERODES:  Maar waarom het net julle die ster gesien?  Niemand in my land 

het van so `n verskynsel gepraat nie?  

11. KASPAR: Ons is Magiërs, my heer – sterrekykers. Ons maak `n studie van 

die hemelliggame en sien dinge in die sterrehemel raak wat 

gewone mense nooit raaksien nie.  
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1. HERODES: Presies wanneer het julle daardie ster gesien? 

2. BALTAZAR: Daar het baie mane gekom en gegaan sedert ons die ster die 

eerste keer gesien het, U Hoogheid. 

3. HERODES: Skyn die ster dan nou nie meer nie? 

4. KASPAR: Nee, my Heer. Ons het dit een keer in die Ooste duidelik gesien, 

maar kon nie dadelik vertrek nie. Op pad na Jerusalem, het ons die 

verskynsel weer `n keer waargeneem. Dit was vir ons `n teken dat 

ons nie dwaal nie.  

5. HERODES: Ek is bevrees, julle dwaal wel. Hier is geen prins in Jerusalem 

gebore nie – jarelank al nie meer nie. 

6. MELGIOR: Openbaringe uit die natuur het sy beperkings, U Majesteit. Al wat 

ons uit die ster se verskyning kon aflei, is dat die kind êrens in die 

Joodse land gebore is. Ons het net aangeneem dat ons hom in 

Jerusalem in die koningshuis sal vind. As hy nie in Jerusalem 

gebore is nie, moet dit êrens anders in die Joodse land wees. 

(SUG) Ag, as die God van hierdie land  tog net weer die ster wil 

laat verskyn om vir ons die rigting waarin ons moet soek aan te dui, 

sal dit ook al baie help.  

7. HERODES: Die God van hierdie land? Natuurlik! As die natuur swyg, moet die 

Skrifte maar praat!  Ek het juis vir Rabbi Simeon laat haal. Hy is glo 

ook `n soort profeet. Ek is seker daarvan dat hy vir julle sal kan sê 

presies waar die Joodse Messias gebore sal word.   

 SALOME EN SIMEON VERSKYN IN DEUROPENING  

8. HERODES: O, hier is julle nou. Julle is gou terug. 

9. SALOME: Vader Simeon was net buite die paleispoort. Hy het ook van die 

manne uit die Ooste se navraag gehoor en wou met hulle kom 

praat. 

10. HERODES: Vrede vir u, Vader Simeon.  

11. SIMEON: Shalom aan die Koning. En vrede ook vir u, vreemdelinge in ons 

poorte. (HULLE GROET)  
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1. HERODES: Vader Simeon, hierdie sterrekykers uit die Ooste wil graag weet 

waar die Koning van die Jode gebore sal word. Is daar enige 

aanduidings daarvan in die Joodse geskrifte? 

2. SIMEON: (EFFENS VERSTROOID) Ja … ja.  In Betlehem … die vaderstad 

van Koning Dawid. Die profeet Miga het dit ook voorspel.  

 MELODIE VAN “In die stad van koning Dawid” (lied 350) KAN 

HIER MOONTLIK BAIE SAGGIES AS AGTERGRONDMUSIEK 

DIEN. DIT STERF WEG TERWYL SIMEON NOG OOR 

BETLEHEM PRAAT.  

3. HERODES: (MINAGTEND) Betlehem? So `n onbenullige ou dorpie?  

4. SIMEON: (ONVERSTOORD) Onbenullig in u oë, Koning Herodes, maar groot 

in God se oë. (POUSE) Betlehem … vaderstad van ons grote 

Koning Dawid … Die Messias sal uit die stam van Juda …uit die 

koningshuis van Dawid gebore  word. Betlehem is die Vaderstad 

van Koning Dawid.  Ja, Betlehem is die plek … gewis!  Betlehem … 

stad van Dawid.  (OORGANG) 

5. SIMEON: (HY BEGIN MOMPEL, SOOS IEMAND WAT IN `N DROOM 

PRAAT)   

Betlehem… Rama. `n Gekerm … in Rama. `n gehuil … en groot 

gejammer.  Ragel treur … oor haar kinders.  Sy wil haar nie laat 

troos nie.   

(SIMEON  BEWEEG  STROMPELEND  WEG  TERWYL HY 

STEEDS ONSAMEHANGEND MOMPEL: .…Ragel kerm… haar 

kinders is weg … 

6. HERODES: (ONGEDULDIG) Watse onsin mompel die ou man tog nou! 

(VERONTWAARDIG) En wie gee hom die reg om sonder die 

koning se toestemming weg te stap?  Geen respek vir sy koning 

nie. Keer hom voor! 

7. SALOME: (KALMEREND)  Ag, hy is oud en seniel, Koning Herodes.  Laat 

hom gaan. Hy het gesê wat hy weet. Dis tog al wat u wou weet.  
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1. HERODES: Ek wou hom nog … nee. Nee wat, laat hom gaan. (VRIENDELIK 

AAN DIE MAGIëRS)  Wyse manne, julle het gehoor wat die ou 

rabbi gesê het. Ek weet nie of dit veel werd is nie, maar gaan kyk 

maar. En as julle die Kindjie vind, kom sê my tog waar hy is, want 

ek wil ook graag hulde aan die Koningskind bring. 

2. BALTAZAR: Ons belowe. U was baie vriendelik en behulpsaam. Mag die God 

van hierdie land met u wees – al die dae van u lewe.  Ons groet u. 

3. HERODES: Gaan in vrede. En moenie vergeet nie … 

 MUSIEKTUSSENSPEL OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI. 

  

Toneel  5 :  [Herodes loop onrustig op en neer in dieselfde vertrek waar 

Salome met Antipater gesels het.] 

4. HERODES: (ONGEDULDIG) Ek wonder wat gaan aan. Dis is nou al tien dae 

sedert  die sterrekykers hier was. En daar is geen taal of tyding van 

hulle nie.  ‘n Mens kan niemand meer vertrou nie. 

5. SALOME: (KALMEREND) Alexis het gaan rondvra oor hulle. As hy hulle kry, 

sal hy hulle hierheen bring. 

6. HERODES: (ONRUSTIG) Ek moét die Kind vind!  (MET KLEM) Hy moét dood!  

Ek sal nie toelaat dat die juk van Jakob weer op Esau se nek 

oorgeplaas word nie. Ek het nie my lewe lank geworstel om aan 

daardie vloek te ontkom nie. (AFGEMETE) Kind van Betlehem, jy 

sal nie regeer nie!  Herodes heers en sy seuns sal na hom heers! 

Dit sweer ek voor die Allerhoogste!  (HY HOES EN HYG NA SY 

ASEM). 

7. SALOME: (BESORGD) Bedaar, Broer. Jy is regtig nie gesond nie. Elke keer 

as jy jou ontstel, hoes jy so.  Jy kla ook deesdae dikwels van 

allerhande pyne.   

 VINNIG NADERENDE VOETSTAPPE. ALEXIS VERSKYN. 

8. HERODES: A, hier’s Alexis. Het jy nuus? 

9. ALEXIS: Die sterrekykers wás in Betlehem, maar hulle is terug huis toe 

sonder om ons te kom sê waar die Kind hom bevind. 
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1. HERODES: (WOEDEND) Addergeslag!  Rugstekers!  Ek sal hulle wys! 

(POUSE. BARS) Alexis, was hulle in Betlehem?  Het jy uitgevind of 

daar wel so `n kind gebore is? 

2. ALEXIS: Ja, Koning Herodes. Ek het met verskeie mense gepraat: 

skaapwagters wat vertel het van engele wat hulle in die nag 

toegesing het en hulle na Betlehem gestuur het waar hulle die 

Kindjie in `n krip gevind het. (POUSE) 

3. HERODES: (KORTAF) Is dit al? 

4. ALEXIS: Nee. Ek weet ook wie sy ouers is: Josef, `n timmerman van 

Nasaret en sy vrou, Maria. Hulle het hierheen gekom vir die 

volkstelling.  (POUSE) 

5. HERODES: (ONGEDULDIG)  Toe, toe … wie nog?  

6. ALEXIS: Daar was ook `n vroedvrou. Sy’t vertel dat sy die moeder by die 

geboorte bygestaan het. (POUSE)  En… o ja, die sterrekykers het 

hom ook besoek in `n huis waar hulle intussen herberg gekry het. 

Hulle het hulde aan Hom gebring en geskenke gegee – soos aan `n 

koning. Baie kosbare geskenke, hoor ek… Ja, die Kindjie is beslis 

in Betlehem gebore … 

7. HERODES: Kon jy uitvind wanneer hy gebore is? 

8 ALEXIS: Maande gelede – net soos die sterrekykers gesê het.   

9. HERODES: (POUSE) Nouja, dan is daar net één uitweg: Stuur my volle lyfwag 

en elke beskikbare Romeinse soldaat na Betlehem en maak elke 

seuntjie onder een jaar … nee, onder twee jaar  … dood. 

(GESKOKTE ASEMTEUG VAN SALOME)   Doen dit nou. (KWAAI)  

Dadelik!   

10. SALOME: (HUIWERIG) Broer, is dit nie bietjie drasties nie? 

11. HERODES: Ek het my eie seuns nie eers gespaar toe hulle my wou 

onderkruip nie. Ook nie Mariamne nie. Sal ek dan skrik vir `n baba 

in Betlehem? (BEGIN HALF WAANSINNIG LAG)  Herodes sal nie 

toelaat dat `n telg uit Jakob se geslag hom weer van sy erfreg 

beroof nie.  Ek het my onder die juk uitgeworstel – met krag …met 
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die swaard! Nooit weer … buig Edom … voor Israel nie!  (SKERP, 

BEVELEND) Alexis, waarvoor wag jy?   

`N KERSLIED DIEN WEER AS TUSSENSPEL OM TYDVERLOOP 

AAN TE DUI. DIE LIED MOET `N SKERP KONTRAS VORM MET 

DIE SOMBER GEBEURE. KOORDANSERS MET LAMFERVLAE 

KAN STADIG VOOR DIE VERHOOG VERBYBEWEEG. AS DIE 

MUSIEK OPHOU, IS DIE TONEEL WEER TERUG IN DIE 

SIEKEKAMER VAN DIE STERWENDE HERODES (soos in die 

begin van die drama). HY KREUN VAN PYN.   

 

Toneel 6 :    [Terug in die siekekamer waar Herodes sterwend lê] 

1. SALOME: Ai, my ou broer. Jy is baie siek. Wat kan ek nog vir jou doen? 

2. HERODES: (PRAAT STADIG, HORTEND, HYGEND)  My tyd is … verby, 

Salome. Hier … hier langs my bed… in die ivoorkis … my 

testament. Doen ALLES … soos ek gesê het. Sê weer …  

3. SALOME: (GEDULDIG) Broer, ek verstaan alles. As jy sterf, moet die Joodse  

leiers wat in Jerigo aangehou word, in die skouburg om die lewe 

gebring word. So sal daar dan na jou dood roubeklag in Judea 

wees.. Jy moet in `n marmerkis in jou praalgraf op Herodion 

begrawe word.   

4. HERODES: (WRANG)  Herodion – my bastion … veilige vesting … nou my 

graf … (OORGANG)  En dan? 

5. SALOME: Na die begrafnis … (EFFENS BEWOë) moet Argelaos, Antipas en 

Filippus na Rome gaan. Hulle moet jou testament saamneem sodat 

die senaat en die keiser jou wense oor hoe jou ryk onder hierdie 

drie seuns verdeel moet word, kan bekragtig. 

6. HERODES: Julle moet seker maak … my seuns moét heers …  

7. SALOME: Ja, ek weet, Broer: die Herodes-dinastie moét voortleef!  

 `N GESKARREL EN ONTSTELDE STEMME VAN MENSE WAT 

WIL PROBEER VERHOED DAT IEMAND ONGEWENS 

BINNEKOM. 
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1. SALOME: (ONTSTELD)  Wat?  Wie?  Alexis, wat gaan daar aan? 

 RABBI SIMEON VERSKYN. WAGTE PROBEER HOM KEER. 

2. ALEXIS: Dis daardie seniele ou rabbi – wat is sy naam tog nou weer? – Kom 

sommer hier ingestap! Wie dink hy is hy?   

3 SALOME: (KWAAI) Waar is die wagte?  Smyt hom uit! 

4. HERODES:  Simeon? … dog hy’s al dood… wil met hom praat. 

5. SALOME: Is jy seker, Broer? Hy het jou so ontstel toe die sterrekykers twee 

jaar gelede hier was. 

6. HERODES: Bring hom. Wil met hom …praat. 

 SIMEON SKUIFEL NADER. PRAAT IN STEM VAN OU MAN, 

MAAR DUIDELIK, VREESLOOS, MET GESAG,  SOOS `N 

PROFEET. 

7. SIMEON: Herodes, ek het `n boodskap van God af.  Jou dae is getel.  Ek 

kom sê in die Naam van die Allerhoogste: Laat die Joodse leiers in 

Jerigo vry.  

8. HERODES: EK is koning. …Ek doen … wat ek wil. (POUSE. PRAAT SWAAR)  

Niemand sal juig  … as Herodes …sterf nie. (HY HOES EN HYG 

NA SY ASEM.)  Roubeklag. Dis wat gehoor sal word! ‘n Geween ... 

dwarsdeur die hele Judea.  

9. SIMEON: GOD is Koning, Herodes. Jy regeer deur SY genade!  

10. HERODES: (BITTER) Sy genade?  Het self gesorg ..dat ek koning word … 

en dit bly ... Het self die juk van Jakob… van my nek afgeruk.  My 

seuns sal heers …nie jou Messias nie. (POUSE)  Esau lag die … 

laaste …. lag.  

11. SIMEON: Die MESSIAS het gekom, Herodes! Hy is hier.   

12. HERODES: (LAG. HYG  NA  ASEM)  Die Messias is … dood…… dood… 

13. SIMEON: Jy het baie onskuldiges laat sterf, Herodes. Maar HY leef! Ons 

Verlosser leef! 

14. HERODES: Hy’s dood …. EK het gesorg. 

15. SIMEON: (MET KLEM): Hy leef, Herodes! Ons Verlosser leef! (POUSE) Ek 

het Hom in my arms gehou, op die tempeltrappe, veertig dae na sy 
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geboorte. Josef en Maria het na die tempel gekom vir die Kindjie se 

lossing. Het ook die reinigingsoffer gebring: twee duiwe - vir armes, 

soos die Wet voorskryf.  

1. HERODES: Veertig dae?  Ek … ek het … die kind … maande later laat … 

doodmaak. Almal …in Betlehem.   

2. SIMEON: (ONVERSTOORD) Toe ek Hom vashou, het ek geweet: Dis HY! – 

die Gesalfde van die Here. Hy leef, Herodes! 

3. HERODES: Hy’s dood … in Betlehem. (HYG NA SY ASEM) …  EK het 

gesorg!  

4. SIMEON: Ek het sélf na Betlehem toe gegaan, Herodes.  Ek wou seker maak 

dat Hy die slagting oorleef het. Josef en Maria was weg … en die 

Kindjie. Hulle het gevlug. Betyds. Maar hulle sal terugkeer … 

binnekort  …ná jou dood. 

5. HERODES: Terugkeer?  My seuns? (POUSE)  Die KEISER sal keer, sal sorg. 

6. SIMEON: (MET KLEM) Die Allerhoogste regeer, nie jy of jou keiser nie, 

Herodes. Jy en die keiser kan maar julle plannetjies maak. Hy wat 

in die Hemel woon, lag vir julle.   

7. HERODES: Hy lag?  … Mariamne … sê ook so … (MOMPELEND) Mariamne. 

8. SALOME: Hy yl. 

9. ALEXIS: Hy is sterwend, Salome. 

10. HERODES: Mariamne…Mariamne …. was reg …  God lag ... vir my. 

11. SIMEON: Ja, Herodes. Hy lag, en die engele jubel - oor die Verlosser wat 

gebore is. En oor `n koninkryk wat nie jy of jou keiser kan vernietig 

nie!  `n Ewige Ryk van verlossing en vrede, Herodes. Nie een van 

bloed en haat en vergelding nie. (OORGANG. DRINGEND) Laat 

die Jode in Jerigo vry, Herodes! 

12. HERODES: (PREWELEND) Die Jode? …  Jerigo?  

13. SALOME: (TERSYDE AAN SIMEON) Ek en Alexis sal hulle vrylaat, Vader 

Simeon. Laat die koning in vrede sterf. 
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14. HERODES: Esau …  ek wou . .. die juk afruk … met die swaard. 

Vergeefs gestry… God lag … vir my. (SUG)  

(SAGTER, MAAR STEEDS DUIDELIK HOORBAAR)  

U … het … gewen …  Kind … van Betlehem … 

                                   SLOTMUSIEK   

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIE INTERESSANTE AGTERGRONDSFEITE OOR 

HERODES DIE GROTE 37-4 v.C. 

Herodes het 33 jaar as koning oor die Jode regeer. Voordat hy koning geword 

het, het hierdie Idumeër in ‘n hoë administratiewe hoedanigheid in Galilea 

gewerk. Soos sy vader, Antipater, het hy voorgegee dat hy onderdanig is aan 

Hirkanus II, die laaste Makkabeërvors, maar in werklikheid het hy sy kans sit en 

afwag om koning van die Jode te word. Hy was ‘n regte opportunis en gryp die 

kans wat hom gebied word toe die Parte Jerusalem binneval en Hirkanus 

ontvoer. Hy besluit toe om Mariamne, kleindogter van Hirkanus, te trou en so, as 

lid van die Hasmonese koningshuis, sy aanspraak op die Joodse troon te 

bevestig. Hy vlug in die nag met sy eie gesin en ook die oorblywende familie van 

Mariamne na Masada, ‘n bergvesting in die woestyn by die Dooie See. Hy los 

hulle daar en gaan na Rome, konkel daar en word deur die Romeinse senaat 

aangestel as nuwe koning van die Jode. Dit was in die jaar 40 v.C.  

 

‘n Bloedige tyd breek aan  

Toe Herodes terug is in Palestina, ontdek hy dat Antigonus, seun van die 

ontvoerde Hirkanus, reeds deur die Jode aangewys is as nuwe hoëpriester en 
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koning van die Jode, maar daaraan steur Herodes of Rome hulle nie. Met behulp 

van die Romeinse leër val hy die Parte aan en bevry Hirkanus (wie se ore 

afgesny is deur die Parte. Dit maak hom ongeskik om weer hoëpriester te wees.)  

Herodes ruk op teen Jerusalem, maar sy magte was te klein om die stad in te 

neem. Hy moes die hulp van die Romeine inroep. Markus Antonius, sy vriend, 

kom persoonlik na die gebied en stel Sosius aan om Jerusalem te verower en 

Herodes onmiddellik op die Joodse troon te plaas.  Die Jode het verbete 

weerstand gebied en na ‘n uitmergelende beleëring van die stad wat 5 maande 

geduur het, slaan die Romeine op die Groot Versoeningsdag in 37 v.C. met ‘n 

geweldige aanslag toe. Die Jode het geweier om op die heilige dag die wapens 

op te neem en die stad word sonder slag of stoot ingeneem. Maar toe neem die 

Romeine wraak omdat hulle so lank weerstaan is. Hulle onthoof Antigonus en ‘n  

bloedbad volg waarin hulle baie van die mense van Jerusalem doodmaak. 

 

Herodes trou met Mariamne, die Hasmonese prinses. 

Herodes bring sy hele familie en ook Mariamne se oorblywende familie terug na 

Jerusalem. Ook die gryse ou Hirkanus (sonder ore) bly voorlopig leef en vir jare  

moes hy  magteloos toekyk hoedat die gehate “Kind van Kain”,  Herodes, sy 

troon beset. Toe bring Herodes Hirkanus ook om die lewe. 

 

Herodes die tiran  

Omdat hyself op so ‘n gemene manier op die troon gekom het, vrees Herodes 

dwarsdeur sy lewe dat hy ook deur verraad onttroon kan word. Hy was wreed en 

suspisieus van geaardheid en het elke fluistering van ‘n moontlike teenstander 

onmiddellik opgevolg deur die opponent om die lewe te laat bring. Sy vrees vir 

verraad het later in ‘n neurotiese angs ontwikkel wat kranksinnige afmetings 

aangeneem het en wat gelei het tot die dood van baie onskuldige mense. Heel 

aan die begin van sy regering het hy 45 Sadduseërs wat hom teëgegaan het, om 

die lewe laat bring. Nog twee Joodse geleerdes wat die Romeinse adelaar van 

die tempelpoort afgepluk het, het hy lewendig laat verbrand. Die Jode was 

woedend. Om hulle te paai, het hy in 20 v.C. begin om die tempel te herbou en te 
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verfraai.  Hy stel ook sy vrou, Mariamne, se 17-jarige broer, Aristobulus, aan as 

die nuwe hoëpriester.  Toe die jongman na sy sin te gewild raak, verdrink 

Aristobulus in die jaar 36 v.C. onder baie suspisieuse omstandighede by die 

waterspele in Jerigo.  Mariamne se ma, Aleksandra, kla Herodes by Cleopatra 

aan van moord op haar kind.  

 

Hoe pas Cleopatra en Markus Antionius in hierdie prentjie in?  

Op daardie stadium was daar nog geen opvolger vir Julius Caesar wat in 44 v.C. 

verraderlik vermoor is nie. nie. Die 18-jarige Octavianus (later Keiser Augustus)  

was Augustus se aangenome seun en amptelike troonopvolger, maar Markus 

Antonius was ‘n gedugte, ouer en meer ervare mededinger om die troon. In 43 

v.C. het hulle tot ‘n vergelyk gekom om voorlopig saam oor die groot ryk te 

regeer. Antonius het na die Ooste vertrek, hom in Aleksandrië gevestig en oor 

die groot Oosterse deel van die ryk beheer uitgeoefen.  Oktavianus het oor die  

groot Westerse deel beheer uitgeoefen. 

 

Cleopatra se vendetta teen Herodes 

Cleopatra en Antonius het op daardie stadium `n gedugte span gevorm. Hulle het 

getrou, alhoewel sy huwelik nie in Rome erken is nie omdat hy ook getroud was 

met Oktavia, ‘n lid van die keiserlike familie. Dit het die twee verliefdes nie 

gekeer om in die Ooste te trou nie. Cleopatra het, as koningin van Egipte, baie 

geld voorsien om Antonius se magte staande te hou en het hom ook moreel 

ondersteun. Antonius gee op sy beurt weer vir Cleopatra groot geskenke, o.a. 

Sirië, Fenisië, Silisië, Kreta en Judea – almal gebiede waaroor hy beheer 

uitgeoefen het na die dood van Julius Caesar. In 34 v.C het Markus Antonius in 

Alexandrië `n Oosterse Ryk geproklameer waarin Cleopatra oorkoepelend sou 

regeer as Koningin oor konings (Queen of kings). So het sy oorkoepelend mag 

gekry oor die Bybellande en dus ook oor Herodes die Grote, wat koning van die 

Jode was. Dit was waarom Aleksandra Herodes by Cleopatra gaan aankla het. 

Cleopatra was by magte om Herodes te verhoor en hom selfs ter dood te 

veroordeel. 
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Cleopatra het Herodes gehaat, maar Herodes was lojaal aan Markus 

Antonius en Markus Antonius was sy vriend. As Markus Antonius nie by verskeie 

geleenthede ingegryp het nie, was Herodes dalk, weens Cleopatra se vendetta 

teen hom, sy troon, en selfs ook sy lewe, kwyt.  

Herodes het na die verhoor oor Aleksandra se aanklag teen hom, 

teruggekeer na Judea toe en ook sy skoonma, die moeder van prinses 

Mariamne,  laat teregstel. 

 

Nog wandade van Herodes tref ook sy familie  

Hierdie dubbele moord op haar broer en moeder en (en later ook haar 

oupa, Hirkanus)  het Mariamne onherroeplik teen Herodes laat draai.  Blykbaar 

was Herodes op sy selfsugtige manier tog lief vir Mariamne, want hy word rasend 

jaloers en skryf haar koudheid aan ‘n ander minnaar, of dalk aan wraaksug, toe. 

Hy gee opdrag dat Mariamne om die lewe gebring moet word as hy voor haar 

sou sterf sodat sy met geen ander man sal kan trou nie. Dit word nie nodig nie, 

want in ‘n vlaag van jaloesie laat hy haar in 29 v.C. self om die lewe bring.  

Hierdie daad ry hom tot die dag van sy dood toe, want hy laat bou ‘n toring wat 

hy Mariamne noem en vereer haar op dié manier. Hy stort ook al sy liefde op 

haar twee seuns, Aleksander en Aristobulus uit.  Dit maak een van hulle 

halfbroers en die oudste seun van Herodes, Antipater, wat dus kroonprins 

behoort te wees, ook jaloers. Hy prop Herodes se kop so vol leuens oor sy twee 

jong opponente dat Herodes hulle ook in 7 v.C. laat teregstel. Aangemoedig deur 

sy “sukses” met sy halfbroers, begin Antipater ook met ‘n veldtog teen Salome, 

Herodes se suster, maar hierdie keer boemerang sy planne en Herodes laat 

bring sy oudste seun, “Kroonprins” Antipater om die lewe – presies vyf dae voor 

sy eie dood in 4 v.C. 

Selfs op sy sterfbed laat hy al die vernaamste Jode in Jerusalem gevange 

neem en gee aan Salome opdrag dat almal op die dag van sy dood in die 

skouburg in Jerigo (een van sy baie bouwerke in die Joodse land) om die lewe 

gebring moet word. So wou hy verseker dat daar rouklag en geween in 
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Jerusalem sou wees as hy sterf. Gelukkig het Salome nie daardie opdrag 

uitgevoer nie, maar die Jode vrygelaat nadat hy dood is. 

Herodes se pogings om in die guns van die Romeine te bly, het kritiek 

geword toe sy vriend, Markus Antonius by Actium deur die magte van 

Oktavianus (later keiser Augustus) verslaan is. Gelukkig (vir Herodes) het 

Cleopatra toe ook selfmoord gepleeg.  Hy slaag egter daarin om die guns van 

Oktavianus te verkry en bly aan bewind. 

 

Die kindermoord in Betlehem  

As mens weet tot watter uiterstes Herodes gegaan het om sy koningskap te 

beveilig, begryp jy ook die paniek toe hy by die wyse manne hoor van die 

geboorte van die lang verwagte Koning van die Jode, hulle Messias. Vir hom was 

daar net een oplossing:  maak al die babaseuntjies in Betlehem dood. (Matt. 2) 

Teen dié tyd sou ‘n gruweldaad soos dié hom geen slapelose nag besorg het nie. 

En vir die historici van daardie tyd wat baie opspraakwekkende gebeurtenisse 

gehad het om op te teken, was die dood van ‘n klompie babatjies in ‘n 

onbenullige ou dorpie in Judea van so min belang dat hulle dit nie eers 

opgeteken het nie. As dit nie vir Matteus en twee apokriewe boeke was nie, het 

ons nooit daarvan geweet nie. 

Herodes se gruweldade het baie daartoe bygedra om die tyd ryp te maak 

vir die volheid van die tyd.   

 

“Ons het sy ster in die Ooste gesien.”  (Matt. 2:2) 

Kerskaartjie- en Kinderbybelprente het daartoe gelei dat baie mense dink dat die 

sterrekykers reeds die nag van die geboorte aan Jesus hulde gebring het. Uit 

Matt. 2:11 weet ons egter dat dit lank daarna was en dat hulle Hom en Maria in 'n 

huis in Betlehem gevind het, waar Josef-hulle intussen herberg gevind het. 

Ons weet ook dat Josef, Maria en Jesus veertig dae na Jesus se geboorte nog 

steeds in Judea was, want hulle was op die veertigste dag by die tempel in 

Jerusalem om ‘n reinigingsoffer vir Maria te bring - presies 40 dae na die 

geboorte van die Kindjie soos deur die Wet voorgeskryf. Lees in Lev. 12:1-8 
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presies wat daar voorgeskryf is. Terselfdertyd moes Jesus ook, as eersgebore 

seun, “losgekoop” word. Dit verwys weer na Eks. 13:2 en 12-15 waarin God al 

die eersgeborenes vir Hom opeis, want Hy het hulle in Egipte gespaar.  In Num. 

3:12 e.v. het God egter later by Sinai bepaal dat die Leviete en Priesters 

voortaan dié funksie sou vervul, daarom moet elke eersgebore seun in Israel 

voortaan losgekoop word uit die diens van God deur ‘n losprys te betaal en ‘n 

offer te bring. As jy arm was, was twee duifies as offer aanvaarbaar  Josef-hulle 

het twee duifies gebring. Dit dui vir ons op die nederige sosiale milieu waarin die 

Seun van God gebore is.  

Wat egter hieruit baie duidelik is, is dat die sterrekykers 40 dae na Jesus se 

geboorte nog nie by Jesus was om hulde te bring nie, want baie kort na hulle 

besoek het die kindermoord in Betlehem plaasgevind en het Josef met sy gesin 

na Egipte gevlug. 

 

“Ons het sy ster in die Ooste gesien…” 

Hoe moet ons hierdie gebeure verstaan?  

♦ Die mense van die Ooste het geglo dat elke mens onder 'n bepaalde ster 

gebore word. Die hemelliggame is in blokke verdeel en verskillende sterrebeelde 

het name gekry, bv. die visse, die ram, ens.  Op 29 Mei in die jaar 7 v.C het daar 

'n konjunksie van die twee planete, Jupiter en Saturnus, plaasgevind (die twee 

planete het regoor mekaar te staan gekom en het van die aarde af soos een 

groot, helder ster gelyk). Dit het in die beeld van die visse plaasgevind.  

♦ In Oktober en Desember dieselfde jaar het dit weer gebeur. Talle bronne 

verwys daarna. 

♦ Baie teoloë en sterrekundiges glo dat daardie groot samestand van die twee 

sterre om een groot ster te vorm, dalk die Ster van Betlehem van Matt. 2 kon 

gewees het.  

♦ Die wyse manne in die Ooste was "magiërs" of "sterrekykers". Hulle was dus 

astronome (sterrekundiges) maar ook astroloë (sterrewiggelaars) wat deur 'n 

studie van die stand van die sterre die lotgevalle van volke en mense probeer 

bepaal het. Saturnus is in die oudheid beskou as die beskermster van die Joodse 
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volk en Jupiter is beskou as die koningster. Volgens die Galdeërs was die 

vissebeeld die teken van die lande aan die Middellandse See, dus ook van die 

Joodse land. Toe Jupiter en Saturnus dus saamstaan om so 'n wonderster in die 

beeld van die visse te laat verskyn, het die magiërs tot die gevolgtrekking gekom 

dat die groot Koning van die Jode (die Messias wat so lank verwag is) uiteindelik 

gebore is.  

♦ As “wyse manne” (geleerdes) en “magiërs” het hulle nie net ‘n studie van die 

sterre nie, maar ook van heilige geskrifte gemaak. Dit is duidelik dat hulle geweet 

het van die Messiasverwagting by die Jode – waarskynlik uit die Septuagint. 

Daarom maak hulle klaar en vertrek na die Joodse land om hulde aan Hom te 

bring.  

♦ Dit is die manier waarop die ster hulle na die Kindjie "gelei" het. Dit was nie 'n 

ster wat laag voor hulle uit beweeg het nie. Dit is ook die rede waarom hulle nie 

reguit na Betlehem gegaan het nie, maar eers oral in die hoofstad, Jerusalem, na 

Hom gevra het. Hulle het sommer aangeneem dat die klein prinsie in die paleis in 

die Joodse hoofstad gebore sou word.  

♦ Ons weet ook dat, toe hulle by Herodes in sy paleis was, die ster nie meer 

sigbaar was nie, want Herodes het hulle "uitgevra na die tyd van die verskyning 

van die ster" (Matt. 2:7). Dit wys dat die ster verskyn en weer verdwyn het en dat 

die gewone mense ook nie die ster raakgesien het of enige betekenis daaraan 

geheg het nie, want hulle was nie "sterrekykers" nie. Uit Matt. 2:7 kan ons ook 

aflei dat daar reeds 'n tyd verloop het sedert die ster die eerste keer verskyn het. 

♦ By die Skrifgeleerdes doen Herodes navraag na die plek waar die Messias 

gebore sou word. Hulle aanhaling uit Miga 5:1 lei die magiërs uiteindelik na 

Betlehem. Die Skrif lei hulle dus uiteindelik na Betlehem, maar ons lees dat, toe 

hulle buite Jerusalem kom, het hulle skielik weer die ster bo Betlehem gesien. 

Hulle was verheug daaroor (Matt. 2:10). Dit wys duidelik dat hulle die ster vir 'n 

hele tyd nie meer gesien het nie, maar nou weer sien. 

♦ Al hierdie Skrifgegewens laat ons dink dat daardie konjunksie van Jupiter en 

Saturnus wat in die jaar 7 v.C. drie keer sigbaar was, moontlik die Ster van 

Betlehem kon gewees het.  
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God van natuur en Skriftuur: As die Jupiter-Saturnuskonjunksie  die ster van 

Betlehem was, dan was hierdie verskynsel ‘n groter wonder as wat dit sou 

gewees het as ‘n ster soos ‘n bol vuurvliegies voor hulle uitgeloop het om hulle te 

lei.  Die grote God hou nie net die geskiedenis in sy hand nie, maar Hy beheer 

ook die oneindige heelal.  Hy is die God van Natuur en Skriftuur en Hy praat met 

verskillende mense in die "taal" wat hulle kan verstaan. Met die sterrekykers 

praat Hy deur Natuur  (die Algemene Openbaring van God) – die taal wat hulle 

verstaan. Met die Skrifgeleerdes, en vandag ook met ons, praat Hy deur Skriftuur 

(die besondere openbaring van God) en ook deur die natuur om sy Almag en 

Grootheid en die wonder van sy liefde aan ons te openbaar.   

Ook in hierdie opsig was die tyd “vol” of ryp vir die koms van die Seun van die 

mens na die aarde.   

 

Herodes se bouwerke 

• Om Augustus se guns te wen, bou Herodes in die Joodse land skouburge en 

gee spele daarin (soos dié een in Jerigo waarin  die jong Aristobulus verdrink 

het).  Die Romeinse spele waarin baie bloed vergiet is, was ‘n aanstoot vir die 

Jode vir wie die lewe heilig was.   

•  Hy herbou ook die klein Sidoniese nedersetting, die Toring van Strato, tot ‘n 

pragstad en noem dit Sesarea (ter ere van die keiser).  Hy skep daar ‘n hawe 

deur twee seehoofde in die see aan te bring met reusagtige breekwaters aan die 

punte daarvan.  

•  Hy bou in dié stad ‘n unieke opelug amfiteater wat uitkyk oor die Middellandse 

See. Die teater het ‘n wonderlike akoestiek en tot vandag toe hou die Israeli’s 

steeds spesiale opvoerings daar.  

•  Hy bou in Sesarea ook tempels, paleise vir konings en goewerneurs, ‘n tronk 

en forums. Binne 12 jaar is hierdie pragstad voltooi en met 50 000 Romeine, 

Grieke en Jode bevolk.  So word Sesarea met sy sagte seeklimaat die woonplek 

van Romeinse goewerneurs soos Pontius Pilatus wat net tydens Joodse feeste 

na Jerusalem gegaan het. 
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•  Om die guns van die Jode te wen, het hy al in 20 v.C. begin om die Joodse 

tempel te herbou en te verfraai. Toe hy dood is, was dit nog lank nie klaar nie. 

Die bouwerk het voortgegaan totdat dit, na 84 jaar, in 64 n.C. voltooi is. Daardie 

pragstuk van ‘n tempel is net 6 jaar later met die val van Jerusalem in 70 n.C. 

met die grond gelyk gemaak.  Al wat daarvan oorgebly het, is net die stutmuur 

van die platform waarop die tempelkompleks gestaan het. Dit is vandag die 

bekende Klaagmuur – die Jode se heiligdom in Jerusalem. 

So het Herodes dwarsdeur sy lewe geweld en geld (bouwerke en studiebeurse 

vir jong Joodse seuns om in Rome opleiding te ondergaan en dan by die party 

van die Herodiane aan te sluit) gebruik om sy posisie te beveilig.  

 

In die jaar 4 v.C. is Herodes dood.  

Ja, die datum is reg. Jesus is nie in aan die begin van ons jaartelling gebore nie, 

maar êrens tussen 7-5 v.C.  In die jaar 533 n.C. is die monnik Dionysius Exiguus 

gelas om die geboortejaar van Christus te bepaal. Ongelukkig het hy 

berekeningsfoute gemaak wat te laat ontdek is om reggestel te word. Ons weet 

egter dat die kindermoord in Betlehem een van Herodes se laaste werklike groot 

gruweldade was. Dit het kort voor sy eie dood in 4 v.C. geskied.  Matt 3:16 sê 

duidelik dat Herodes “al die seuntjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring 

het. Hy het die twee jaar bereken volgens die tyd wat hy by die sterrekundiges 

vasgestel het.” (Nuwe Lewende Vertaling)  As een van sy laaste groot 

gruweldade die kindermoord was (dalk ‘n paar maande of jaar voor sy eie dood) 

en Jesus is ‘n jaar of twee vroeër gebore, dan kan dit êrens tussen 7-5 v.C. wees 

wat Jesus gebore is.  

Vrede op aarde: Vreemd dat die engele by die geboorte van Jesus gesing het: 

“Vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae...” 

Vrede op aarde?  In so ‘n verskriklike, gewelddadige wêreld?   

En hoe kon God ‘n welbehae hê in mense wat só geleef het? 

Die weë van God is inderdaad vreemd. 

Maar dit was alles deel van “die volheid van die tyd”. 
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DATERING VAN GEBEURE in boek oor die APOKRIEWE EN DIE BYBEL 

           VOOR CHRISTUS                              NA CHRISTUS 

Alexander die Grote word       ↓336-323 v.C 

“wêreldveroweraar.”                   ↓  

Begin van Hellenisering.            ↓ 

    ↓ 

Romeine bou eerste gepla- ↓ 312 v.C 

veide pad: Rome na Kappai. ↓ 

    ↓ 

Egipte (Ptolemeërs) heers ↓301-198 v.C 

oor Jode (“Sagte” Helleni-  ↓ 

seringsbeleid).   ↓ 

    ↓ 

Siriërs (Seleukide) neem oor  ↓ 198 v.C 

Antiogus III (die Grote) se ↓ 

“sagte” Hellenisering.  ↓ 

↓ 

Antiogus IV Epifanes se  ↓175-163v.C 

skrikbewind.   ↓  

Makkabeëropstand breek uit. ↓ 167 v.C 

Tempel ingewy. Hanukkafees. ↓ 164 v.C 

Jode volledig onafhanklik           ↓ 141 v.C

    ↓ 

Rome in beheer in Judea ↓  63 v.C 

    ↓ 

Cleopatra aan bewind in  Egipte  ↓  51 v.C 

Julius Caesar in Rome vermoor ↓  44 v.C 

    ↓ 

Herodes die Grote trou met Ma- ↓ 

riamne. Word koning in Judea.   ↓  37 v.C 

                                                    ↓   

Cleopatra en Antonius  ↓   30 v.C 

pleeg selfmoord.  ↓             

                                                    ↓ 

Augustus word Keiser  ↓  30 v.C.- 

in Rome                ↓   14 n.C. 

                                                    ↓ 

Herodes laat Mariamne              ↓   29 v.C 

teregstel.                                      ↓ 

                                                    ↓ 

Herodes begin met herbou van   ↓    20 v.C 

tempel.     ↓ 

                                                    ↓ 

JESUS GEBORE.  ↓  6 of  7 v.C 

Herodes sterf.                              ↓      4 v.C                                                                         

Tiberius word keiser in Rome.   ↓14-37 n.C 

    ↓ 

Pontius Pilatus word   ↓ 26-36 n.C 

Prokurator in Judea.  ↓ 

    ↓ 

JESUS GEKRUISIG.  ↓ Tussen  

                                                    ↓27-33 n.C 

Paulus se bekering.  ↓ná 34 n.C 

    ↓   

Caligula volg Tiberius op. ↓ 37 n.C 

                                                    ↓ 

Pilatus neem die gifbeker.           ↓na 37 n.C 

    ↓ 

APOSTELS verkondig               ↓na 37 n.C 

die Evangelie “wêreldwyd” en ↓ 

sterf marteldode.                         ↓ 

                                                    ↓  

Evangelie van Markus ontstaan  ↓Tussen  

                                                    ↓ 55-65 n.C 

Rome brand. Nero pak skuld op ↓ 64 n.C 

Christene. Petrus dood.               ↓ 

                                                    ↓  

Paulus se sendingreise.       ↓46-60 n.C. 

                                                    ↓ 

Herodestempel na 84 jr. voltooi. ↓64 n.C                                              

Evangelie van Markus ontstaan  ↓±50-60 n.C 

    ↓ 

Paulus in Rome onthoof.  ↓ ± 67 n.C. 

                            ↓ 

Evangelies van Matteus en         ↓ Rondom 

Lukas ontstaan.                           ↓ 70 n.C 

 

Jerusalem  en tempel verwoes    ↓ 70 n.C 

                                                    ↓ 

Val van Masada. Selote pleeg    ↓ 73 n.C 

massaselfmoord.                         ↓ 

                                                    ↓ 

Domitianus word keiser in ↓ 91-96 n.C 

Rome. Verban Johannes              ↓ 

na Patmos waar boek  ↓ 

Openbaring ontstaan.  ↓± 95 n.C. 

                                                    ↓ 

Johannes word ouer as 100 jr  ↓ 
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