
PETRUS,   DISCHH  VAH  JEZUS  CHRIS"S

VOI,GEms

DE  S"OPTISCHE  EVANGHIEN



VERAN"00RDING

Het  is  niet  de  bedoeling  om  in  dit  werkstuk  te  komen  tot  een
theologie  van  de  apostel  Petrus  of  tot  een  ''Iieben  Petri  For-
sch-g'' .
Ik  heb  getracht  een  beeld  te  schetsen  van  Petrus  als  discipel.
Daartoe  heb  ík mij  moeten  beperken,  gezlen  ook  de  vereiste  om-
vang van  dit werkstuk,  tot  de  synoptische  evangelíën.
Er  ]niramen  zeer veel  problemen  naar  voren,  waarvan  er  slechts
enkele  onderzocht  konden worden.
Toch  hoop  ík  dat  dlt  weikstu}c  ®en  aanzet  mag  zijn  van  ®en  even-
tueel  later nog  eens  te  maken  uitgebreldere  studie  over Petrus.

J.K.C.  Kronenberg

Apeldoom,  augustus  1978



INHOUDSOPGAVE

NAHB"
-  Simon:  KephaL  -  I'etros
-  Simon,  barJona

LEV"Slioop
-  Volgens  de  evangeliën
-  Volgens  de  Handelingen

PETRUS  VoliGEÏS  DE  S"OP!ISCHE  EVAHGElilE"
-  Petrus  volgens  het  evangelie  naar Markus

Mar]ms  8:27-30:  De  belíjdenls  van  Petrus

-  Petrus  volgens  het  evangelie  naar Mattheüs
Mattheüs  16:16-18a:  De  beli5denis  van  Petrus

-  Petrus  v®1gens  het  evangelie  naar  I.ukas

EPILOOG

IJIIEmluuR

REFERffïIES

34

35

40



NOQ]n   mÁ.j   geQ.yL   Peín.LL6   mQ.en   -   íh.   bQ.n   dÁ,Q.   yLaa}in   nÁeÁ  i^}an)Ld;
Ik.   he,P   mÁ,jyL   HQ,eh   vQmooc.hQM,d   e)iL   ve}iA,akQ.n,
Ik  hQ.b  míj   ann  dQ,  kanÄ:  den  uÁjcmdQ.yt  gQÁc.han)Ld,
Q.n  2nó   ge.hQ.ukd  meí  dÁ,Q.  mÁ.jyL   Me.QÁ±Qh   haÁeiiL.

NOQm  rpÁj   g.qeyL  PeÁn,tL6   mQ,Qft   -   ik   be.yL   ge.e,n  ó±e}LbQ.  hoü;
E?y4   hQ,b   Á,b  JQ,zu6   aAÁ   mÁjn  He.Qh   bekQ.de,yL,
Ih,   hQ.b   Hei!n   aa.ytge.bede)ÍL   akÁ   dQ.   CluÁÁ±LL6   GodAi;
OiJaí  2Ájhk  mÁ,j   daÁ  yLu   eÁi¢dkoo6   PayLg   gekQ,dQ,yL.

IyL  dQ.zQ.  yuxc.hÁ  vQfteoon.  Áb  ameÁ   i^ha±  Áb   had=
wijjyL   hoop   Q.yL  mÁ.jyL   9Qkuk   Q.yL  mÁjn   ue^1}Loui^}Q.yL.
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Simon:   Ke ha   -IIE:Tpoo

Petrus'   eigenlijke  naam was  Simon  of  Symeon  -
de  Joden  vaak  voorkomende  naam. |lJ 0W -een bí5
De  Semietlsche  vom  kcmt  slechts  voor  ln  Hand.15:14  en  2  Petr.
1:1.  De  evangelisten  geb"iken  de  naam  Simon  -Z:i,uwv  -.   Deze
GriekBe  naam  íB  niet  ontstaan uit  een  vergriekslng  van  de  He-
breeuwse  naam,  maar  is  veeleer  "echt-Griekst'.  /1/
Met  o.  ouiimamn  /2/  is  waarschi3niiák  aan  te  nemen,   `'dasz  der
ursprthiglich  hebralsche  Name  Symeon  späterhin  durch  den  ähnlich
klingenden  grieohlschen  erBetzt  vorden  íst. ''.
Volgens  de  vier  evangelísten  heeft  pas  JezuB  aan  Símon  de  bijnaam
Kepha  gegeven.  Het  is  niet  duideii5k  bíä  weike  gelegenheid  en  om
welke  reden  Slmon  de  bíjnaam  Petrus  -Kepha  -kreeg  (vgl.  Mk.   3:
16  par.;  Joh.1:42).
Sleohts  Mattheüs  (16:17v)  brengt  haar  in  verband  met  de  "pri-
maatsbelof te " .
0.  Gullmamn wijst  op  de  woordspeling,  die  in  het  Grieks  verloren
gaat.   In  het  Grieks  luidt  immers  Simons  bi3naan  HE,Tpoo,   terwi51
het  woord  Wrotsll   lIE:TPG  luídt.   In  het  AraLmees  hebben  we  echter
in  beide  gevallen  het  woord  nKepha",  zodat  alleen  in  het  Aramees
de  woordspeling  tot  zijn  recht  komt.  In  het  Nederlands  vertaald
zou  Jezus  gezegd  hebben:   "Gíj  zíjt  Kepha  en  op  deze  kepha  zal  lk
mljn  gemeente  bouwen.l'.   "Hi®r  sind  also  Name  und  Sache  formal
identi8®h.  Daher  lst  anzunehmen,  dasz  das  Wort  aramäisch  gepragt
worden  ist.n  /3,  4/
Kepha  is  dus  Petrus'   bi3naam,  een  Aramees  woord  dat  betekent
"steenü,   wrotsm.1)

Johannes  gebruikt  in  zián  evangeiie  de  Arameese  vom  Kepha,  ter-
wi51  de  synoptisehe  evangelisn,  de  Handelingen  en  1  Petrus  1:1
steeds  de  Griekse  vertaling  gebmiken.

1)  Vg1.   Grundmann  /5/."Kepha,   grlechisch  iicTpocr,   ist  eine  zum  Eigennamen  gewordene
Sachbezelchnung;   sie  bezelohnet  wíe  HCTpcx  den  Felsen  flnach
selner  überragenden  Höh®,  nach  gelner unerschütterlíohen  Fes-

±áË[:t*,.:::h  seïner Eígenschaft  aïs  Zufïuchtsort  tFeïsen.
Das  altgri®chisohe  H€Tpoo  =  Stein  liegt  hier  nicht  im  Blick-
feld. Ü
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Volgens  Cullmann  is  Kepha  in  de  mond  van  Jezus  niet  als  eigemaam
te  verstaan,  maar  als  betekenisvolle  bi3naam,  een  soort  ''Sachbe-
zelchnung'',   zoals  de  bí3naam  BocwrLpï£Q  voor  de  Zebedaeën   (Mk.   3:
17).   ''Es  entspricht  jüdischer  Sitte.  als  Beinamen  Worte  zu  wahlen,
die  lrg®ndwie  auf  eíne  besonder®  Situation  als  Verhelszung hin-
weisen und  ihren  Ïräger verpflichten  sollen.  Wir kennen  solche
Beispiele  aus  dem  Alten  Testament  (Gen.17:5w,17:15,   32:29,
Jes.  62:2,  65:15)  und  in  ähnlieher  Weise  erhielten  auoh  Sehüler
von  íhrem  Rabbl  elnen  Beínamen.n  /6/
Dat  de  eerste  chrístelijke  gemeente  de  naam Kepha  ook  als  een
bijnaam heeft  verstaan,  bewi3st  het  feit  dat men het  in het
Gríeks  vertaald heeft,  wat  bij  een  eigennaam niet  gebruikeli5k
Was    (HCTPOO).

Kepha  -  H€Tpocí  heeft  Elch  nlet  alleen  doorg®zet,  maar  heeft  zelfs
de  oorspronkelijke  naam van  de  drager,  Símon,  verdrongen.
Paulus  n®emt  Petrus  regelmatlg   KTi¢cm    (1  Kor.1:12).  Hi3  kent  ook
de  Griekse  vom  I[eTpoo  (Gal.   2:7-8),  maar  nergens  spreekt  hij  van
Simon.   Bíj  Paulus  is  de  naan    Kïi¢cwo   -IleTooo   tot  een  eigemaam
geworden.
Zowel  ín  de  evangeliën  al3  1n  Handelíngen  komt  de  oorspronkelí3ke
naam  Simon  relatief  zelden  voor  (m£.  1:16,29,30,36)   en  weliswaar
met  een  zekere  voorliefde  in  woorden  van  Jezus  (Mt.17:25,  Iiuk.
22:51).  Karakteristlek  is  Mk.14:37,  waar  Jezus  Petrus  met  Simon
amspreekt,  terwijl  de  evangelist  reeds  de  veelvuldiger voorko-
mende  vom  llcTpocÍ  gebruikt.   Ook  bi5  de  latere  evangelisten  Mat-
thetis  en  liukas  is  de  naam  Simon  nog  niet  gehe®1  verdwenen  (Iiuk.
4:28,   5:3-5,10,   24:34).

Bij   de  uitdrukkingen   Z:iuüjv   ó   éTrLKcx^ouuE:voa   ii€Tpoa`   (Hand.10:5,18,

32,11:32),    ZiTJov    6v    ....    á]voucioev   HE:Tpov    (iiuk.    6:14)    en   Ëiuwv    ó

^€you€voo   ITE:Tpoo   (Ht.   4:18  en  10:2)   is  het  niet  zeker  of  hier
HE:Tpoo  gebmlkt  18  als  bijnaam  of  reeds  als  eígennaam  is  bedoeld,
zoals  dit  voorkomt  in  de  vaker  voorkomende  uitdruld:ing  Z:iuwv
lI€Tpoo   (Mt.16:16,   Luk.   5:8,   Joh.1:40,   6:8,68  enz.)   en  in  die

plaatsen,  waar  HeTpoQ  de  naam  ZiuüJv  volledig  verdrongen  heeft
(Mk.   5:37,   8:29,32,33,   Mt.   8:14,14:28  enz.,   Iiúk  8:45,51  enz.,
Hand.1:13,15.  Joh.13:8,37  enz.,   evenzo  1  Petr.1:1).
Te  concluderen valt,  dat  er  een  ontwikkeling  is  aan  te  geven  in
de  aanduiding van Petrus:
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Eerst  komt  de  naam  Kepha  als  bi5naam  voor  van  Simon;  vervolgens
haar  Griekse  vertaling  lleTpoo;   en  steeds  meer  gaat  li€Tpoo  de
naazD  Simon  verdríngen  en  wordt  zelf  tot  eígennaam.

Kepha  ls  in het  Gri®ks  een  vrouweli3k  woord  dat  eindigt  op  een  -a.
In het N.T.  wordt  voor  de  vertaling  een weinig  gebruíkt  Grieks
woord  g®kozen,   dat  de  mamelijke  uítgang  -o8  heeft:   HeTpoo  (Joh.
1:42).   "I)er  Bedeutungsunterschied  zwlschen  Petros  und  Petra  ist
nicht  wesentlich.  Dem. wenn  auch ursprünglioh  Petra  eher  den  ge-
waehsenen  Felsen  bez®íchnet,  Petros  eher  d®n  losgerissenen  Fels-
block,  so  iBt  diese  tJhterseheidmg nicht  streng  durchgeführt. "
/6/
Do  naamg®víng  van  t'Petrus  Rots"  gaat  volgens  het  overeenstemnende
getuígmls  van  de  evangeliön  niet  terug  op  de  diBclpelen  (zie
/7/),  maar  op  Jezus.  Volgens  W.C.  van  Unnik  zijn  er  omtrent  de
bí3naam  die  Petrus  kr®eg  twee  tradities  (Joh.  1:43  en  Mt.  16:17w).
Aan  de  ene  kant  is  er  de  opvatting  dat  Petrus  de  eerste  dlscipel
zou  ziän  geweeBt  die  het  Messiaanse  geheimenis  van  Jezus  had
doorgrond.  Aan  de  andere  kant  staat  de  opvatting  dat  PetruB  deze
naam  ontving,  omdat  hlj  een  der  eerste  getuigen van  de  Opgestane
was   (Hk.16:7,   HaLnd.10:41,1  Kor.15:5).   /8/
Het  is  niet  duideii3k  bij  weik®  geiegenheid  Simon  zián  bi3naam
P®tms  van  Christug  heeft  ontvangen  (vgl.  Mt.  16:17v,  lü[.  8:27w,
m.   3:i6,  Ïoh.1:42).
Volgens  Mk.   3:16,  Joh.  1:42  h®eft  Jezus  zelf  aan  Simon  de  bijnaam
P®trus  g®g®ven.  Bí3  Ht.   draagt  Símon  deze  naam  reeds,   als  híj  in
4:18  voor  het  eerst  genoemd  w®rdt.   In  Mt.  16:18  zou  het  dan  níet
gaan  om  een  ''Namenaert®ílung,   sondem  um  eine  Deutung  deB  Namens
Pe!+írïrsïr` . / 9/  .
Volg®ns  0.  Cullmann  is  het  onmogelijk  de  aftirijkingen  in  de  ver-
sehillende  t®ksten met  elkaar  te  hamoni8ren.  "An  sich hat  der
Zeítpunkt  der Hamengebung keíne  grundlegende  Bedeutung.  W1®htíg
18t  dagegen  1.  dl®  Tatsaohe,  da3z  nach  d®m  überein3tlmenden
Z®ugnís  d®8  Harkus-,  des  Hatthaus:--und  das  J®hannegevangellums
Jesus  d®m Pet"s  díesen Nam®n  verliehen  hatll;  2.  slechts  Mattheüs
brengt  de  naamgeving  in v®rband  met  de  Petra-belofte  in  hoofdstuk
uf'.  Nf)l
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Wat  betekende  de  naam  KTi¢cxo   -   IleTpoo   in  de  mond  van  Jezus?  Waar-
om heeft  Jezus  deze  díscipel  en  slechts  hem  de  bijnaam  ''rotsmamt'
gegeven?  Men  ls  het  erover  eens  dat  Petrus  niet  vanwege  zíjn
karakter  de  biánaam  Hrotsman"  heeft  gekregen,  want  na.ar  zián  ka-
rakter vag  híá  geen  rotg,  maar  een man  met  een  iabíeie  aard.
Reedg  in  het  begin  van  de  derde  eeuw  na  Christus  hebben  de  room-
se  pausen  Mt.  16  gebruikt,  om  hun  aanspraak  op  de  leiding  van  de
kerk  te  fund®r®n,  die  hen  als  opvolgers  van  Petrug  door  Ohristus
overgedragen  zou  zijn.  Haar  Ht.  16  spreekt  níet  van  opvolgers
van  Petms.  Spreekt  Jezus  in  Ht.  16:18  van  het  leggen  van  een
fundament,  of  van  de  bouw  der kerk?  We  zullen  in  het  vervolg,
bij  de  bespreking  van  Mt.  16:18  proberen  op  deze  vragen  in  te
gam.

Símon bar-Jona
Bi5  de  versehijníng  van  de  Here  aan  de  discípelen  bij  de  zee  van
Ïíberias  wordt  Petms  volgens  Joh.  21  driemaal  aangesproken  als
Simon,  bar-Jona.

Voorzover H.  fflilder heeft kumen nagaan,  is  er  geen verschil  van
mening  over  de  vraag,  hoe  deze  relatíe:   "zoon  vanu  ín  Joh.  21
in  het  Grieks  met  een  genitivus  aangegeven,  maar  ln Joh.  1  voluit
genoemd,  moet  worden  verstaan.  Men  is  het  er  unaníem  over  eens,
dat  de  vader van  Simon Petms  Johames  heette  en  dat  dus  in  deze
vraag  de  fanLllieverhouding  telÈens  geaccentueerd  wordt.
H.  Hulder  zelf  denkt  echter  aan  e®n  andere  relatie.
flDe  woorden  'Iz®on  vanm  ]mmen  een  wijdere  betek®nis  hebben  dan

die  van  direete  nakomeling.  Ze  kïLmen  ook  een  geestelijke  ver-
wantBehap  tot uitdmH[ing brengen.  I'etrus  noemt  aan het  glot  van
ziän  eerste  brief  Marcus  zijn  zoon.  Steiiig  moeten  we  daaLrbi3  niet
aan  bioedverwantsehap  denken .....  De  dlseipel  wordt  (bíä  zi5n
roeping)  geconfronteerd met  zijn  verleden,  eehter niet met  zijn
geboorte  aiB  zoon  van  Johame8,  zíën  vader,  maar met  de  reiatíe
tot  de  man,  dí®  geestelljk  grote  invloed  op  hen uitoefende  en hem
wees  op  de  vervulling van  Gods  beloften:  Johames  de  Doper.M
0p  deze  relatíe  zou Jezus  nu  zínspelen,  volgens  milder,  als  hij
Simon  aanspreekt:   WGij   zijt  de  zoon  van Johames,  gij  zult  Cephas
h®ten  (1:43),  d.w.z.  gi5  hebt  in  het  geloof  tot  op  dít  ogenblik
Johames  de  wegberelder van  de  Heer  gevolgd,  gij  zult  Cephas  he-
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ten,  gij  zuit  zeif  in  het  Koninkriák  der  hemeien  een  bí5zondere
plaats  innemen.  Gij  zult  op  uw beurt  door uw  prediking  het  funda-
ment  van  de  nieuwtestamentísche  gemeente  leggen.ff  /11/

Bi3  de  beli3denis  in  Caesarea Philippi  wordt  Petrus'  nieuwe  taak
meer  nauwkeurig  omschreven.  Simon,   zoon  van  Jona,  -  blijkbaar  een
afkorting van Johannes  -  die  bi3  zíjn roeping  reeds  als  Cephas
werd  aamgeduid,   zal  de  petra  zi3n,  waaLrop  de  gemeente  zal  worden
gebouwd.

Vg1.  0.  Oullmann:   ']Die  Hypothese,  nach  der  barJona  den  Petrus
als  'lschüler  des  Johannes  des  Täufers''  bezeíohne,  kann nicht
begrihdet  werden. n  /12/

De  opvatting van  R.  Eisler  dat  Jona niet  de  afkorting  zou  zí5n
van Johannes,  maar  de  anarchist,  de  revolutionair,  de  aanhanger
van  de  antiiRomeinse  beweging  der  Zeloten,  de  terrorist,  is  af
te  wi3zen.  /13,  vgl.  14,  15/.
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LEVFNslioop

Volgens  de  evangeliën

Petrus  stgmde  uít  een klein  3oods  visserBdorpje  aan  de  oostelijke
oever van  de  Jordaan,  bíj  haar  uitmonding  in  het  me®r  van  Gene-
sareth,  Bethsalda  -  ''Viss®rsdorp''  -genaand.   (Joh.  1:44)
Hij  was  de  zoon  van  een  niet  nader  genoemde  JQËÍïmes.
Zi5n  geboorte3aar  ís  niet  bekend,  maar híj  zal  omstreeks  dezelfde
tíjd  geboren  zí3n  als  zljn He®ster Jezus.
In  B®thsaïda  zal  Petrus  ook wel  Grieks  hebben  leren  spreken,  im-
mers  Bethsaïda was  een  plaats  die  onder  Griekse  invloed  stond.ï)

Petms  was  volgens  Hand.  4:13  een  ongoletterd  en  eenvoudlg man  -
&Vep07rocr   &ypcxuucIToa.    KCH     i6luTn..

Hiá  had  noch  volgens  rabbiánse,  noeh  volg®ns  Griekse  ideeën  ge-
studeerd.  Hij  was  naar  em  eenvoudige  visser,  die  samen met  zián
broer  Andreas  en  evenals  de  zonen  van  Zebedeüs,  Jakobus  en  Johan-
nes,  een vissersbedrijf  uitoe8ende  (Mt.  4:18,  m[.1:16v,  Luk.  5:
10)  met  een  eigen  boot  (Luk.  5:3).  Ook  naar  zijn  taalgebmik  was
híá  een  Galileeër  (Hand.  2:8)   en  hij  was  dan  ook  te  Jer'uzalem
herkenbaar  aan  zíjn  Gallleesche  uitspraak  van  het  Aramees  (Mt.  26:
73).

Iiater vem;üisde  P®trus  naLar het  naburige  Kapemaüm,  waar hij  een

:¥r:?;:z::j`wm;;::Ï:ut::,-=Ë:s:=::nLiL=n:=z:;áns::::i::::er
bi3  hem  ín  huis  (Hk.1:30).

Door  zijn  bro®r  Ándreas  kwam  Simon  in  aanraking  met  de  Here  J®zus.
Dat  Simon  zich  ook  bezighield  met  de  heilsverwachtingen  van  ls-
raël  blijkt  uit  de  woorden  die  Andreas  tot  hem  sprak:  "Wi3  hebben
govonden  de  Hessías"   (Joh.1:42)   -c`upnKü]i£v   Tov  Mcooictv     (perf.).

Voordat  Simon  door  Jezus  werd  geroepen,  schijnt  hij  sanen  met
zi3n  broer  Andreas  tot  d
I)oper  behoord  te  hebben :v:::ïo:ïi:;5Ï:;;Ï:

elen van Johames  de

1)  G.  Dalman:  "Wer  ín  Bethsaída  aufgewaohsen war,  wird  nicht  nur
griechisch verstanden,  sondem  auoh  durch  den Verkehr mlt  Frem-
den  abgeschliffen und  an  griechischen Kultur  gewölmt  seln.n /16/

2 )  ?:3ï.vïaï? Ë=g3:e:gg3uËt¥ :?tírs ogh|ZÍËezen£ángËr#ge=aíï#3?á
of his wife  are  legondary''.  /17/

3)  Vgl.   opvatting  H.  Mulder,  pag.   4.
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Ïoen  Jezus  na  de  geirangememïng  van  Johannes  de  Doper  zijn  werk
in  Galílea  begon  (Mt.   4:12w,  Mk.   1:14,  Luk.   4:14v)  werd  Petms
samen  met  zljn  broer  Andreas  weggeroepen  van  het  visserswerk  om
Hem  als  discipel  te  gaan  volgen  (Ëfl£.  l:16vv,  Iiuk.   5:1w).

In  de  kring  der  apostel®n,  díe Jezus  uit  zi5n  grotere  kring van
volgelingen  aanstelde  en  uitkoos  )m.   3:13-19:   ÈnoTnoev,  Luk.   6:
i3-16:   èK^evoucn)  nam  Petrus  een  belangri5ke  plaats  ln  (Mk.   5:37,

::2;p:::::}:r=Ïe:a:::j :n::::r=e:e::í:::. Ëï Wordt damom ín
Samen  met  Jakobus  en  JohameB,  de  zonen  van  Zebedeüs,  behoorde
Petrus  tot  de  drie  door Jezus  meest  bevoorrechte  apostelen.  Zij
mogen  getuigen  zijn  van  bijzondere  daden:  de  opwekking  van  het
dochtert3e  van  Jaïms  (IflE.  5:57,  Iiuk.  8:51) ,   openbarlngen  van
Jezus:  de  verheerlijking van  Jezus  op  de  berg  (Mt.  17:1,  Fm.   9:2,

::;:;;3;á;:,   en  Van  Ïezus,  worsteïíng  ín  Gethsemane  tMt.  26:37,  m[.

De  bijzondere  positie  van  Petrus  in  de  kring  der  discipelen komt
ook  daarín  aan het  licht,  dat  de  ontvangers  van  de  tempelbelasting
zioh  als  vanzelfsprekend  eerst  tot  hem  richten  (Mt.17:28-31).
Uit  die  positie  wordt  dan  verder  ook  begriápeliák  dat  de  (1atere)
evangeiisten  äuist  heE  ais  de  sprekende  (vgi.  Ht.  i8:i2,  iiuk.  i2:
41)   of  handelende  noemen.
Ook  in  het  verhaal  van  de  wonderbare  visvangst  is  Petrus  de  woord-
voerder  Tan  de  discipelen   (Iiük.   5:1-11).

Toen  de  Here  zijn  discipelen  twee  aan  twee  uitzond  (Mk.   6:7),   zal
Petrus  wel  Johannes  als  zijn  metgezel  hebben  ontvangen.  Samen
moesten  ze  het  Pascha  voorbereiden  (Luk.   22:8,  vgl.  m£.  14:13:
tltwee  van  zijn  leerlingenM).  Petrus  was  het  hoogstwaarschi3nlíjk,
die  Johannes  -   6   ucúenTrio   6v   hya"   6   inoouo  -  wenkte,   de  Here  te
vragen  iAüe  Hem  verraden  zou  (Joh.13:23v).  Johames  was  bekend  in
het  huís  van  hogepriester  Kaáafas  en  zal  er wei  voor  gezorgd  heb-
ben  dat  Petms  bimengelaten  werd  (Joh.18:15vv).

i)  Vgi.  de  aposteiliästen:  Ht.  io:2,  m£.   3:i6,  iiuk.  6:i4,  Hand.  i:

±3t-%dh¥se:383ng3=:íäge,Ï?:?oÏ:::g?'.w3?2=:goËkáng?p:gíïi?-

2)Ïäi:?:Í:ÍË¥s¥::8i=o;k:iÉ::i::;?::Ï::v:o:::iä-„
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Op  de  eerste  dag  der  week  gingen  ziá  ook  samen  snei  voort  naar
de  hof  van  Arimathea,  nadat  Maria van  Magdala hen verteld  had,
dat  de  Here  was  'lweggenomen  uit  het  graftl   (Joh.   20:1w).
In  Joh.   21:20  worden  Petrus  en  Johames  wederom  samen  genoemd
biá  de  ontnoeting met  Jezus  aan  het  meer van  Tiberias  (Joh.   2i:28).

Petrus  blijkt  e®n  emotíoneel  en  impulsief mens  te  zijn,  die  snel
begiíste  en  een  onstuiHLíg  temperament  had.  Híá  is  de  haantje  de
voorste:  hiá  reageert  vaak  zonder na  te  denken.  Een man,  die
zichzelf  nogal  hoog  aanslaat,  maar  ook  snel  tot  berouw kan komen.
Haar  tooh was  hij  vol  1iefde  voor  zíjn  Here  (Joh.  18:10,   21:17)
en  aohtte  Hem  zeer  hoog  (Luk.   5:5,8,  Joh.13:6w).
impuisief  ais  hij  is,  kiimt  hiä  overboord  en wandeit  door  zijn
geloof  in  Jezus  over het  water.  Maar  als  hi3  twi3felmoedíg wordt,
zinkt  hiä  weg  en  schreeuwt:   "Here,  red  mi3"   (Mt.14:27b-3i).
P®tr`m  was  het,  die  bij  Caesarea Phílippi  beleedï),  dat  Jezus  de
Christus,   de  Zoon  van  God  is   (Mt.16:16,  Joh.   6:68v),  maar  kort
daama wordt  hi5  door Jezus  bestraft  als  èen  instrument  van  de
Satm  (Ht.16:23).
op  de  berg  der verheeriiáking v®ert Petrus  het  woord  en  doet
spontaan  het voorstel  om  drie  tenten  op  te  slaan  (Iflc.  9:5).  Hij
schrikt  er  ook niet voor  terug  Sot Jezus  de  vraag  te  richten  over
het  loon  van  de  navolging  (mc.10:28).  Hí5  was  het  die  bij  de
voetwassing  zích niet  de  v®eten  wilde  laten wassen  d®or Jezus,
maar  ook  zíán  hamden  en  h©ofd  wilde  hiá  door  Hem  iaten  reinigen
(Joh.13:6w).
Zijn  trouwe  aanhankeli5]meid  en  tevens  zijn  impulsieve  ondoor-
dachte  aard komen  aan het  licht  in  de  manier waarop  hij  Jazus'
voorBpelling,  dat  alle  leerlingen  aanstoot  aan  Hem  zouden nemen,
niet  voor  zichzelf wil  laten  gelden.   ÜAl  z®uden  allen  aanstoot
aan  U  nenen,  ik  zeker  níet!"   (Mt.   26:33,  FH.14:29).  Petms  is
bereid  om met  Jezus  de  gevangenis  en  -  als  het  zou moeten  -  zelfs
de  dood  in  te  gaan  (Luk.   Ë2:33,  Joh.13:36).  Maar  als  het  erop
aankomt,  verloochmt  hij  zi3n  Heester  drie  ma.al  (Ht.  26:69w,  Mk.
14:66w,  Iiuk.  22:54w,  Joh.  18:17w)  en  gaat  hi3  vol  berouw  en
schaamte  huilemd  als  een  kind  in  alle  eenzaamheíd  zijn weg  (Mk.
14 : 54-62) .

1)  In  de  evang.lien  springen h®t  beli3den  en verlooohenen van
Petrus  sterk naar voren.
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Petms' ímpulsiviteit  blijkt  ook  biá  de  gevangenneming van  Jezus
in  Gethsemane.  Hij  gri5pt  een  Wzwaardt'  en  slaat  de  slaaf  van  de
hogepriester,  Malehus,  effl  oor  af  (Joh.18:10).  Petrus  zal  zijn
Meester  wel  eens  verdedigen  tegen  die  troep  vemaders.
Volgens  Paulus  heeft Petms  als  eerste  uit  de  kring van  de  Twaalf
de  vemezen  Heilamd  gezien.ï)  Hij  ontvangt  daardoor  de  verzeke-
ring van  de  bli5vende  band met  Christus.  /18/
Bovendien  heeft  de  Here  in  de  versehiáning  aan  de  zee  van  Tiberias
in  het  bijziän  van  de  bekendste  disoipeien  -Jakobus  en  Johannes
waren  ook  aaLnwezig  (Joh.   21:2)  -nadruH:elijk  Petrus'   apostolische
taak  bevestigd  (Joh.  21:15-18).  Dat  Petrus  zich  daarvan  bewust
is  geveest,  kan  uit  de  Handelingen  der  Apostelen worden  afgelezen.

VolËens  de  Handellngen
"I]i  de  eerste  helft van  dit  boek  is  Petrus  bi5  nagenoeg  alle  ge-
beurtenissm rechtstreeks  betrokken  en  ombetwist  de  belangrijk-
ste  versehijning. Ü  /18/
Zián  ieidende  positie  is  Éerstond  ai  zichtbaar  in  de  door hem  ge-
organiseerde  en  geleide  keuze  van Matthías  ter vervulling van
Judas'  leeggeworden  plaats,  waardoor  de  kring van  de  "raalf weer
volledig wordt  (1:15-26).
Op  Pinksteren  ís  hij  het  dle  de  eerste,  índmLkwekkmde,  zendings-
preek  over het  heil  en  de  betekenis  van  Christus  houdt  (2:14-49).
Ook  in het  verdere  verloop,  ook  daar waar  de  andere  apostelen
worden  genoemd,  verschijnt  Petrus  als  de  leidende  figuur  (vgl.
2:37,   5:29).
Biä  de  genezing van  de  kreupeigeborene  (3:4)  is  Johannes  weiis-
waar  zijn metgezel,  maar  ís  Petrus  echter  weer  de  woordvoerder
en  degene  die  eigeniiäk handeiend  optreedt.  Hiä  verdedigt het  e-
vangelie  ten  overstaan van  de Joodse  overheid  (4:8,  5:29),  spreekt
tot het  Tolk  (3:12)   en  voltrekt  het  Godsgericht  aan  Ananias  en
Saffira  (5:1-10).
Hië  wordt  samen  met  Johames  door  de  apoBteien uitgezonden  naar
Samaria  om  de  zendingsaLrbeid  aldaar  te  controleren  (8:14v)   en  be-
straft  daar  de  tovemar  Símon Hagus  (8:20-24).

1)  Hen  zou het  opvallend ]mmen noemen  dat  geen
deze  belangrijke  gebeurtenis  verhaalt,  maar  alleen liukas
24)   ze  in  äet-vooibiágaan  vemeldt.

I1=e:eL¥:Pt:;:
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Hij   geneest  Aeneas   (9:34)   en  wekt  Dorcas  op   (9:40).
In het  huis  van  Simon  de  leerlooier  ontvangt  hij  een  visioen,
dat  de  scheids"ur  tussen Joden  en heidenen  is  neergehaald  (10:
9w)  en  als  gevoig hiervan iaat hiá  zich naar  Caesarea,  naar het
huis  van  de  heidense  hoofdman  Oomelius  brengem  om  hem  het  evan-
gelie  te  verkondigen  (10  en  11).  De  tíjd  was  nu  einäelijk  gekomen,
waarin het  eigenlijke  zendingsiirerk  kon  beginnen.
Het  evangelie  zou  uitgaan  in  de  hele  heidenwereld.  Door Petrus
mocht  de  laatste  slagboom  worden  opgeheven.  /19/
Ilij  moest  zich  echter  voor  de  doop  van  C®melius  en  diens  huis
"voor  de  broeders  uit  de  besnijdenisn  -o;   éK   TrepïTouno  -in

Jemzalem  verantvroonden  (11:1-18) .

Daama horen we  nog maar weinig van  Petms.  Bij  de  vervolgiEg van
de  oergemeente  door  Her®des  Agríppa  1  wordt  Petrtis  gevangengeno-
men,  maar wordt  door  een  engel  op  wonderbare  víjze  bevri5d  (12:
6w,  vgl.  5:19w).  Híj  gaat  dan  eerst naar het huis  van Haria
(12:12)   en  vervoigens  naar  een  andere  piaats  -E::o   èT€pov   TOTrov  -
(12 :17) .
Bij  het  apostelconvent  is  hi5  weer  in Jeruzalem,  waar hij  met  Ja-
kobus,  de  broeder  des  Heren,  en  Johannes,  één  der  Zebedaeën,  tot
de  mzuilenll  -oTu^oi   -behoorde.(15:1vv,   Gal.   2:1-9).
Petms  is  het,  die  door  zi5n woorden  de  vriäheid  der heiden-
chrístenen  ten  aanz£en van  de  Joodse  wet,  ín  de  zin  van  Paulus
en  Bamabas,  doorzet.
Kort  daarop verbleef hij  in  Antiochie  aan  de  Orantes  en werd
door Paulus  emstlg  berispt,  omdat  hij  zich  door  de  uit Jemzalem
afkomstige  Jodenehristenen  beïnvloeden  liet,  de  tafelgemeenschap
met  de  heidenchristenen  op  te  geven  (Gal.  2:11w).

Over  de  verdere  levensloop  van  Petrus  en  zijn  zendíngsreizen
buiten  Palestina  (vgl.  1  Kor.   9:5  on  Gal.   2:7)  worden we  sleeht
geïnfomeerd.

I)E VERSCHljNING AAN DE ZEE VAN TIBERIAS
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PETRUS   V0IiGENS   DE S"OPTISOHE  EVANGEI]Im

Pe_t_]='tis  _v_olgens  het __evangelie  na¥ THe=IË±Ë

::ï:: ;:s:::=::): ::nü:o:nz:::se=::í:e::= :=:=Ï:2?e:n¥-
de  llGrmdzüge"  van  het  b®eld  van  Petrus  volgens  de  evangeliën
weergeeft,   zoals  het  ons  het  meest  vertrouwd  voorkomt.
Hieronder  volgen  de  passages  ín  het  evangelíe  naar  Markus  die
Petrus  betreffen:
1:16
IL.:  ===: i:L:j  L==]

Simon  en  zljn  broer  Andreas  waren  vlssers  op  het  meer  van  Gene-
sareth.
1:17-18-------
Jezus  riep  hen  op  als  zijn  eerste  dlscip®len  om  Hem  te  volgen  en
vlssers  vaiL  mensen  te  worden.

±i22=2±
In  het  huls  van  Simon  en  Andreag  te  Kapemaüm  genas  Jezus  de
schoonmoeder  van  Simon.

1 : 35-38-------
Toen  Jezus  na  een  dag,  waLarop  Hiä  te  Kapemaüm  ziek®  had  gene-
zen,  bad,  vonden  Simon  en  anderen  Hem  en  vertelden  Hem  dat  het
volk  Hem  zocht;  Jezus  wilde  ®chter  naar  de  naburlge  plaatsen  om
ook  daar  te  prediken.

2i±±=±Í
J®zus  stelde  ®r  twaalf  aan,   díe  bij  Hem  zouden  zijn  en  door  Hem
uítgezonden,  zouden  predlken  en  boze  geeBten  uitdrijven;  en  de
eerste  op  deze  naamiijst  is  Simon,   ''die  Hiá  de  bíjnaam  Petrus  gaf".

1)  In  m:.   3:16  komt  voor  het  eerst  de  uitdruHing.voor:   »Símon,

Ëï?wEÍ3 Hë: p::3:a#oËáí=:  gïä|;3ÍGín èï?#ff;, 3èoëf  ;3,  komt
sl®chts  de  naam  'ISímonll   -   rT]iwv  -voor.  Na  Mk.   3:16  komt  de

::ÍjEäáï ::::]f.i[ËÏ:;7)H.eTPoo  -achttlen keer  en  „Simon„  slechts
2)  Euseblus  ge®ft  in  zijn  werk  e®n  fragment  van  Paplas,  omstreeks

::£tt.PÈnbá:8S:::b;=rH#:Ëp±::,í;L:HgtË.z::ä:nïaË:aËL¥e:=
waB  de  hemeneut  van Petrus  en  schre®f nauwkeurig neer vat  hij
zíoh  door    e    geheugen  ®ígen  gemaakt  had.  Wat  door  de  Heer  ge-
zegd  of  gedaan vas  schreéf hlj  echter niet neer  ln volgorde.
Hí3  hoorde  ímmerB  de  Heer  níet  nooh  volgde  hí3  H®m,  maar  later
volgde  hi3  Petrus,  dle  de  leríngen  gaf  met  het  oog  op  de  ver-
zamelingen  van  gezegden.  Marlms  maakte  ®chter  niet  ®en  soort

!Ë£:§ËÍËÏ!;:ï§§Í:§ËÏ:§;dïË:ÍËÏ:§Ï;§?i£:Ëïi§§:;:i:Í:Í#S§oS±!
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5:37
Toen  Jezus  het  huis  van  de  overste  der  synagoge  betrad,   om  diens
docht®r  weer  ievend  te  maken,   stond  Hiá  niemand,  behaive  Petrus,
Jakobus  en  Johanne8,   toe  met  Hen  mee  te  gaan.  I)it  is  de  eerste
van  de  drie  situaties,  wgLarin  een  groep5e  van  drie  discipelen  uit
de  Twaalven  op  de  voorgrond  treedt.

§i2Z=22
0p  w®g  naar  Caesar®a  Philippi  aLntwoordt  Petms  op  de  vraag  van
Jezus:   ''Wie  zegt  gíj,   dat  ik  ben?"  met  de  woorden:   Í'Giá   ziát  de
Christus".  Jezus  beval  hen  het  niemand  te  zeggen,  en  onderwees
vervolgens  de  dísoipelen  over  het  lí3den,  de  dood  en  de  opstanding
van  de  Zoon  des  mensen.  Toen  Pet"s  Jezus  hierover  verwijten  maak-
te,  bestrafte  Jezus  Petrus  en  noemde  hem  Satan.

2i2=±2
Jezus  nam  Petrus,  Jakobus  en  Johames  mee  een  hoge  berg  op  en  werd
voor hun  ogen  verheerliákt.  Petrus  vroeg  of  hiá  drie  tenten  mocht
bouwen  (voor  Jezus,  Mozes  en  Elia)   ''want  hij  wist  niet  wat  hij
antwoorden  moest,  want  zij  waren  zeer  bevreesd".  Een  stem  uit  de
wolk  sprak  tot  hen:   ['Deze  is  Mijn  Zoon,  de  gelisfde,  ho®rt  naar
Hemtl.  Toen  ze  van  de  berg  afdaalden,   sprak  Jezus  tot  hen  over  de
Zoon  des  mensen  en  over  Elia.  Dit  ls  d®  tweede  scène  met  de
'lgroep  van  drie''.

10 : 28-30
Petms  zei  tot Jezus:   ''Zie,  wij  hebben  alles  priáBgegeven  en  zián
Ü  gevolgd".  Jezus  beloofde  dat  íeder,  die  familie  of  bezit  pri5s-
gegeven  had  om  Hem  te  volgen,  het  honderdvoudíg  in  dit  leven  (met
vervolgingen)   temgontvangen  zou  en  in  de  toekomende  eeuw  het
eeuwige  leven.

11 : 20-22--------
Toen  Jezus  op  de  dag  na  de  vervloeking  van  de  vijgeboon  met  Zi5n
discipelen weer  langs  die  plaats  ]nFam,  herinnerde  Petrus  zich  dit
en  vestigde  de  aandacht  op  de  verdorde  vljgeboom.  Jezus  vemaande
hen  geloof  in  God  te  hebben.

±2i2H
Toen  Jezus  na  de  voorspelling  van  de  verwoestíng van  de  tempel  op
de  Olijfberg was  gaan  zitten,  vroegen  Petrus,  Jakobus,  J®hannes
en  Andreas  Hem  afzonderlijk,  wameer  dat  gebeuren  zou  en  gaven  zo
Jezus  agmleiding  tot  de  Rede  over  de  liaatste  Dingen.
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14:27-28--------
Bij  het  liaatste  Avondmaal  voorspelde  J®zus,  dat  ze  Hem  allen  ver-
laten  gouden,  wanneer  ''de  herder  geslagen"  zou  worden,  maar  dat
Hij  opgewekt  zou  worden  en  hen  zou  voorgaan  naar  Galilea.

È±iz2=2±
Toen  zei  Petrus:   'IAl  zouden  allen  aanstoot  aan  U  n®men,   ik  zeker
niet!".  Jezus  voorspelde  Petms  dat  hij  Hem  ín  dezelfde  nacht
driemaal  verloochenen  zou;  maar  Petrus  hield  hardnekkig  vol:
nAl  moest  ik  met  U  sterven,  ik  zal  U  voorzeker  níet  verloochenen.''.
I)it  zeiden  zij  allemaal.

±±i22=±2
in  Gethsémane  zei  Jezus  tot  de  andere  discipeien,  dat  zij  zich
zouden  nederzetten,   terwí51  Hij  bad;  Hi3  nam  echter  Petrus,  Ja-
kobus  en Johannes  met  zich  mee  en  sprak  tot  hen:   tiHián  ziei  is
zeer bedroefd,  tot  stergens  toe''.  Hij  beval  hen  daar  te  blijven
en  te  waken  terwri31  hij  wat  verderging  en  bad.  Jezus  kwam  driemaal
tot  hen  terug  en  elke  keer  trof  Hij  hen  slapend  aan.  Toen  Hij  voor
de  eerste  keer  terugkwam,   zei  Hij  tegen Petrus:   "Simon,   slaapt
gij?  Waart  gij  niet  biä  machte  één  uur  te  waken?".  Dit  is  de  derde
gebeurtenis,  waarbíj  de  ngroep  van  drie"  betrokken  was.

±±iE4
Toen  Jezus  gevangengenomen  werd  en  naar  de  hogepriester  en  de  Raad
gebracht  werd,  volgde  Petrus  Hem  op  enige  afstand  in  de  hof  van
de  hogepriester.

±±i§Í=Z2
Daarop  verioochende  hiá  Jezus  driemaai  onder  zweren  en  vioeken.
Toen  de  haan  voor  de  ttireede  maal  kraaide,  herinnerde  hij  zich  dat
Jezus  dat  voorspeld  had  en  híj  begon  te  wenen.

16:7
Ë:-In  het  wit  geklede  jongeling  (een  engel)   zei  tot  de  vrouwen,  die
naar  het  lege  graf  kwamen:   ''Gaat  heen,   8egt  Zijn  discipelen  en  Pe-
tms,  dat  Hij  ü voorgaat  naar  Galilea;  daar  zult  gij  Hem  zien,  ge-
lijk  Hij  u  gezegd  heeft.['.
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DE ROEPING  VAN PETRUS  EN ANDREAS

Üit  deze  teksten  is  te  e®ncluderen  dat  Petrus  voor  Markus  de
meest  beiangriáke  onder  de  Twaaif  is.
In  1:16,   8:27-33,10:28-30,11:12-14,11:20-22,14:27-31  en  16:7
Ïorden  we  ín  het  bíjzonder  opmerkzaam  gemaakt  op  Petrus,  hoewel
ook  de  andere  dis®1pelen  genoemd  wordem  of  erbij  betrokken  zijn.
In  8:27-33,   9:2-13,   10:28-30,  11:12-14  en  11:20-22  treedt  Petms
op  als  woordvoerder voor  de  anderen  en  geeft  hij  ook hun  gedach-
ten weer.
in  drie  situaties,  nameliäk  in  5:37,  9:2-13  en  i4:32-42,  behoort
Petrus,   samen  met  Jakobus  en  Johannes  tot  de  meest  bevoorrechte
discipelen  en  in  de  in  14:54  en  14:66-72  geschilderde  situaties
is  het Petrus  die  geheel  alleen  in het middelpunt  gtaat.
In  9:2-13  spreekt  Petrus  zowel  namens  Jakobus  en  Johannes  als
voor  zichzelf.  Maar  opvallend  is  dat  Harlms  ons  erbij  vertelt,
dat  Petms  niet  wist  `iwat  hiä  antwoorden moest,  want  zij  waren
zeer  bevreesd"   (vs.   6).

Petrus  was  voor  Jezus'  werk  een  belangrl'Ske  persoonlíj]dLeid,
maar  Mar]ms  toont  ons  toch  ook  zián  zwakte  en  geëmotionaliseerd-
heid.
We  worden  opmerkzaam  gemaakt  op  de  slapende  Petrus,  die  door
Jezus  berispt  w®rdt  (14:32-42).
Wanneer  alle  discipelen  Jezus  verlat®n  hebben  en  wegvluchten  uít
Gethsémane  (i4:50),  kan  Petrus  zijn  Meester  toch niet  in  de  steek
laten  en  volgt  hij  ''Hem van  verre  tot  binnen  de  hof van  de  hoge-
prieBter"   (14:54).
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Maar  weinige  verzen  la,ter  verhaalt  Markus  ons  ook  op  haast  dra-
matische  wiáze  de  verloochening  van  Petrus  (i4:66-72).

Harkus  tekent  ons  de  zwakte  van Petrus,  nameiiäk  in  dit  verhaai
van  de  verloochening  (14:71)ï)   en  in  8:33,  waar Jezus  tot  Petms
zegt:   ''Ga  weg,  aehter  Mij,   satan;  gi5  zijt  níet  bedacht  op  de
dingen  Gods,  maar  op  die  der  mensenll.

Voor  Marlms  was  Petrus  de  representant  van  alle  discipelen.
''So  kann  Markus  in  Petrus  die  Verkörperung  des  Jüngers  oder  der
Jüngerschaft  sehen,  sowohl  in  dessen  Groszherzigheit  wie  in  sei-
nem Versagen.  Als  Jthger wird  er  bemfen,  Menschenfischer  zu
werden,  und  er  und  sein  Bmder  geben  ein  Beispiel,  indem  sie  so-
fort  ihre  Netze  verlassen  und  Jesus  folgen  (1,16-18)''.  /21/
Zo  kan  Petrus  ook  voor  de  hele  kring  van  discipelen  spreken,  wan-
neer  hij  zegt:   'izie,  wiá  hebben  alles  prijsgegeven  en  zián  Ü  ge-
volgd.t'   (10:28).
ook  in  ziän  afvaiiigheid van Jezug  ín  de  li3denstijd  is  hiá  ken-
merkend  voor  de  groep:   "Al  moest  ik  met  U  sterven,  ik  zal  U  voor-
zeker niet  verloochenen.    Ehrenzo  spraken  zij   ook  allen."  (14:31).
''Wenn  schlieszlich  Petrus  der  Typ  eines  Jüngers  ist,  damn  kamn
er,  da  alle  Jünger Jesu  auch  als  misterbeispiele  für  die  ljeser
des  Evangeliums  díenen  sollen,  allen  Christen  als  Musterbeispiel
-  par  ex®ellence  -  bezüglich  der  Forderungen,  die  die  Jtlnger-
schaft  an  sie  stellt,  dienen.n  /22/

¥¥Ë±Ë.§£2I=Z9i.¥Ë±Èig£±±=.¥äË_=Ë±ÏËË
Om verwarring met  het  aan  de  zeekust  gelegen  Caesarea  te  voorko-
men,  wordt  dit  het  Caesarea  Philippi  genoemd.   Oorspronkelijk
heette  deze  plaats  Paneion;  later wem  het  uitgebouwd  door  He-
rodes  Antipas  11,  en  werd  het  Neronias  genoemd  /23/;  tegenwoor-
dig  heet  het  Ban3as.  Herodes  de  Grote  had  er  een   lpan-heiligdom'
gesticht.  Herodes  Philippus  heeft  het  tot  zi3n  residentie  omgei
bouwd  en  het  ter  ere  van  keizer  Augustus  Caesarea  genoemd.  Al  met
al  een  heidens  gebied2) .  Het  ligt  bíj  de  bromen  van  de  Jordam,
aan  de  voet  van  de  Hemon.

1)  Wanneer men  dit vers  zo  verstaat  dat  Petrus  niet  zichzelf ,
maar Jezus  vervloekt  had.  /21/

2).ïiJIË:?e:ËË:hËí::::d::|Pirä:?¥::á:erivËË:rg:::3:::t:ätRä::
r3mischen  Kaisers  wird  Petms  das  Felsenfundament  der  Kirche
Christi  sein."  /24/
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Jems  neemt  het  initía.tief.  Hij  lokt  de  amtwoorden  uit.ï)  Hi5
vraagt  aari  zijn  díscipelen:   Ï'Wie  zeggen  de  mensen,  dat  lk  ben?''
.   Tiva   ije   ^£youcíiv   oi   &vepwTroï    €ivai;.   I)e  uitdru]dkíru;   'de  mensen'
-oi`  &vopüjTToi  -heeft  voigens  Boikestein  bij   de  synoptici  altiäd
de  betekenis  van  'de  buítenstaanders' ,   'de  ongelovigen'.  /26/
Ook  op  hen  heeft  Jezus'   optreden  indruk  gemaakt:  doch  geen  enkele
buitenstaander  ziet  in Jezus  het  grote  eschatologische  gebeuren
present.   'IA11en  blijvem  staan  voor  een  grens.tl
Volgens  Grundmann  legt  Markus,  in  tegenstelling  tot  Mattheüs,  de
nadruk  op het  £eit  dat  Petrus  uitspreekt wie Jezus  ís,  en  dat
Jezus  hem  "korrigiert,  inden  er  statt  vom Hessias  vom Menschen-
sohn  spricht  und  vom  notwendigen  lieidensweg  dieses  Menschensohns. ''.
/ 2:1 /
Petrus  spreekt  hier  mede  namens  de  andere  discipeien  biä  wie  ook
de  gedachte  leeft  dat  Jezus  de  langverwachte  Messiaanse  koníng
is   (vgl.   Iiuk.   7:16,   7:39,19:11,   24:19,21).
Simon  spreekt  ais  beiijdenis  der  discipeien  uit:   'tGiá  zijt  de
Chrístus''  -   ou   ei\  6   xpiQToo.   Meer  vemeldt  Markus  niet.   Zijn  be-

äk  kort.  Een  ieder  wist  wat  deze  woorden  in-
hielden.L'   nJesus,  als  der  messianische  Prophet  erwiesen und  er-
kamt,  ist  zum messianisehen  König  bestimt.W  /29/3)

De  grondbetekenls  van  'Messiasl  implíceert  de  goddelijke  verkie-
zing  en  roeping  tot  een  speciale  taak,  net  een  speciale  verle-
ning van  kracht  ter be]nraamaking.
In  het  Oude  Testament  heeft  het  woordn S \íÍ0    -ó  xpioToo  -
'de  Gezalfde' ,  nog  niet  de  betekenis  van  de  heilsmiddelaar  van
de  eindtijd.  Pas  in  iatere  tiád  werd  '  de  Gezaifde'  mede  door  de
eschatologische  betekenis  van  de  koningspsalmen,  een  aanduiding
voor  deze  heilsmiddelaar.

:i:ï:_:s2;P:::Ï::i

1)   Geheel  anders  zíjn  de  gesprekken  van  de  rabbijnen met  hun  leer-

:::Ëáï./gg/ar vragen  de  leerlingen  en  geven  de  rabbijnen  ant-
2)  Vg1.  Van  lieeuwen:   "De  belmoptheid  van  Markus  behoeft  níet  te

verwonderen,  indien  juist  is,  wat  de  overlevering meldt,  dat
hi3  in hoofdzaak  de  prediking van Petrus  op  schrif t  heeft  ge-
Tïriaf 3ti*.n   / 2fB|

3)  E.   Schweizer  spreekt  over  !'Das  Misverständnis  des  Petmsll./30/
Vg1.   ''Das  Bekenntnís  des  Petrus  ist  unzulänglich,  weil  er nicht
einsieht,   aasz  das  lieiden  zum  Lebensweg  des  Messias  gehört.
Erst  als  Petrus  das  lieiden  als  Kennzeichen  des  Messias  ablehnt,
läszt  Markus  (8:33)  Jesus  den  Petrus  scharf  tadeln und  ihn  Sa-
tan nennen.  Die  satanische  Tat  des  Petrus  besteht  nich  in  sei-
nem  Hegsiasbekemtnis,   sondem  in  seínem  Versuch,  JesuB  zu
einer Vorstellung  der  Messíanität  zu  bringen,  díe  d`as  von  Gott
angeordnete  lieiden  Jesu  und  seinen  Tod  nicht  anerkennt. "  /31/
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Caivián  zegt  over  Petrus'  beiiádenis:
''Ës  ist  ein  kurzes  Bekemtnis,  aber  es  schlieszt  die  ganze  Fülle
unseres  Heils  in  sich.  I)em.  unter  dem Namen  t'Ohristus''  wird  sein
ewiges  Königreich  und  Priestert`m  zusanmengefaszt,  wodurch  er
uns  mit  Gott  versöhnt,  mit  geinem  Sühnopfer  die  vollkomene  Ge-
rechtigkeit  für  unsere  Sünden  erlangt  und  uns,  die  wír  ín  seinen
Frieden  md  seinen  Schutz  aufgenommen  sind,  auch  dabei  bewahrt,
ms  verherrlicht  und  durch  alle  Arten  seines  Segens  reich  macht.W
/32/    De  Christologie  in  een  notendop.
Het  begrip   'Messias'  werd  in  het  Oude  Testament  in  tweevoudige
betekenis  gebruikt:
1)   Gewoonlijk  is   'de  Gezalfde'   de  aanduiding  voor  de  davidische

heilskoning.   Deze  wordt  in  Ps.Sal.   17:32  en  18:5,7  als  de
'Gezalfde  des  Heren'   of  in  4  Esr.   (7:28,12:32  en  syr.Bar.
29:3  etc.)   als   'de  GeEalfde'   aangeduid.

2)  Daamaast  ka:ri  de  aanduiding,   ziá  het  ook  spaarzaam,  de  heiis-
middelaa.r  van  de  eindti3d  in  het  algemeen  bedoelen.  /33/

Ook  de  Qu[n:rangemeente  verwachtte   'de  Gezalfde'.   Volgens  Zach.   4:
14  in  dubbele  gestalte:  als  een  priester  en  een  konÉng.  Zij  spra-
ken  volgens  1  QS  9:11  van  ''de  Gezalfden,  van  lsraël  en  Aäron''.
/34/
De  titel  'Messias',  die  Petrus  in  zijn  beli5denís  aan  Jezus
geeft,  drukt  uit,  dat  Jezus  de  reeds  eeuwen  lang  verwachte  is.
Me`t  W.L.   Iiane  is  te  zeggen:   ['Peter's  confession  recognized  tha:t
Jesus  was  the  appointed  agent  of  God  whose  ooming  marks  the  ful-
fulfilment  of  the  div!ïne  promise  and  the  realization  of  lsrael's
hopes.   Of  the  deeper  and  more  eostly  dimensions  of  messiahship,
however,  he  had  no  intentíon."  /35/

Het  is  opmerkelijk,  dat  Markus  niet  spreekt  over  een  verwerping
of  over  een  amvaarding  door Jezus  van  deze  belijdenis.  Markus
spreekt  evemin  over  een  bijzondere  roeping  van  Petrtis. (Vg1.
M±.j  16:17-2o).1)

1)   ''Het  uitvoerlg  spreken  van  Markus  over  Petrus'   tekortkomingen
aan  de  ene  kmt  en  zi3n  terughoudendheid  in  de  beschrljving
wat  tot  eer  vm  Petrus  z®u  ]mnnen  zíjn  aan  de  andere  kant
laat  zíoh het  beste  verklaren  door  aan  te  nemen,  dat  achter
het  evangelie  zoals  Markus  het  schreef  de  persoon  van Petrus
zelf  stond.H,  aldus  J.P.  Versteeg  /56/.



-18-

merzijds  zwiägtï)  Jezus  over  de  titei   'Messias' ,  maar  anderzijds
corrigeert  Hij  Petrus.
Volgens  Bolkestein  is  Cullman  van  mening,   ''aat  Jezus  door  te
zwijgen  de  vulling,  die  Petrus  aan  het  begrip  ''Messias''  geeft
(vgl.  8:32),  als  een  verzoeking  afwijst.  Jezus  is  terughoudend
tegenover  de  titel  tlMessias"  vanwege  de  politieke  opvattingen
ä;aí3:mEm.n   /ïn /

Aan  de  andere  kant  eorrigeert  Jezus  Petrus  en  de  overige  discipe-
1en  door  hen  te  verbieden  over  deze  dingen  te  spréken.
Jezus  wil  nog  niet  de  titel   'Messias'  gebruiken,  maar  duidt
Zichzelf  aan  als  de   'Zoon  des  mensen'   -ó   i)T`oo   Tou   &vOpunou  -

(8:31).  Deze  titel  is  niet,   zoals  'Messias',  geladen met  nationale
gevoelens,  namelijk  als  de  bevrijder van  het  juk  der  Romeinen.

Heeft  echter  Petrtis  werkelijk  zo'n  belijdenis  afgelegd?
Zo  ja,  gebeurde  het  tijdens  de  openiiáke  werkzaamheid  van  Jezus
of  na  Ëijn  opstanding,  bijvoorbeeld  toen  Jezus  aan  Petrus  ver-
scheen?

::::=:g;nz::::8::o:n:e:°:e:::::°::e;:kkv=d":::d¥e::::S::-wrede
in  zijn  geli3]mamige  boek.
Het  zou  te  ver  voeren  om  hier  erg  diep  op  in  te  gaan,  maar  we
zullen  proberen  het  probleem  in  het  kort  weer  te  geven.

Volgens  deze  theorie  zou  Jezus  Zich  reeds  tijdens  Zijn  onwande-
1ing  op  aarde  als  Messias  beschouwd  hebben,  maar  Zich  slechts  in
de  kleine  kring van  zijn  discipelen  als  zodanig  bekend  gemaakt `
hebben,  terwijl  Hij  Zích  tegen  een  verder  bekend  worden  van  Zi3n
messiaanse  waaraigheid  sterk  verzet  zou hebben.  /41/

Waarom  verbood  Jezus  een  genezen  melaatse   (Mk.   l:43v) ,   demonen
(mc.1:34,   3:11v),  Jalrus  en  diens  vrouw  (mc.   5:43),   een  doofstom-
me  -door  demonen  bezeten,  maar  door  Jezus  genezen  man  -(Mk.  7:
36)   en  Zijn  ~älscipelen  -na  Petrus'  belíjdenis  -Zijn messiani-
teit  bekend  te  maken?

ï,  Ë::á;mu:Ë: Ë::Ï::  jgg,Markus  Ïezus,  mtwoord weï  gekend,  maar  on.
2)  Vg1.   exkurs:   rlDas  sogenannte  Hessia8-Geheimís  und  díe  mar-

kísche  Christologíe'.',  R.  Pesch.  /39/
Idem:   ÏIHet  Messias-geheim  en  de  zwi3ggeboden  van  Jezus",
J .  S c ïM;í :A .   / 4 |f J /
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Tegen  deze  messianiteit  hebben  Wrede  en  Bultmann  bezwaren  jnge-
bracht.  Volgens  hen  zou  het  MessíasT[geloof  eerst  uít  het  geloof
in  de  opstanding  zijn  ontstaan.  Jezus  zou  zelf  geen  aanspra,ak  op
de  titel   'Messias'  gemaakt  hebben.

Wrede  ontkent,  da,t  al  deze  verboden  van  Jezus  'Ihistorischl'  zijn
en  beschouwt  t'der  Gedanke  des  Messiasgeheimisses  im  Zuge  der
Öhristologíschen  Ehtwicklung  des  Urchristentums  zustande  gekom-
men"   (volgens  Pesch  /42/).
Zo  ook  Bultmamn  en  diens  school,  die  eohter  deze  nGeheimnisthe-
orie"  aan  de  evangelist  zelf  toeschri5ven.
Bultma]m  leidt  het  verhaal  8:27vv  af  uit  de  Paaservaríng van
Petrus  en  spreekt  over  een  geloofslegendeï)  van  de  vroege  gemeen-
te,
ook  volgens  A.   Schweitzer  ís  de  scène  8:27vv  onecht.  Jezus  heeft
zich  niet  de  Messías  geweten,  maar  de  Messias  designatus®   ''De
Messias  is,  aldus  Schweitzer,  een  geheel  toekomstige  figuur.  Hij
hoort  thuis  in  het  Riäk  Gods  en  van  een  presentie  daarvan  in  Je-
zus  wil  Schweitg!gr  níets  weten.  Pas  de  latere  gemeente  heeft  het
futuristische  in  de  historische  Jezus  gelegd."  /43/

J.   Schniewind  stelt  hiertegen  -volgens  Goppelt  -  ''Das  Messiasge-
heimnis  war Wirklichkeít  des  Erdenwirkens  Jesu. "  /44/
''Auf  Markus  selbst  dürften  die  Sätze  über  das  Messiasgeheimnis
und  seíne  Durchbrechimg  zu"ckgehen.  /45/

1)  Pesch  geeft  een  overzicht  van  de  verschíllende  opvattingen van
literatuurgegevens,  waartoe  men  Mk.  8:27-30  wil  rekenen:''Der  Katalog  reicht  von  'Glaubenslegende'   (R.  Bultmann)  über
'WeggespräcÉ'   (E..  Lohmeyer)      'story-about  Jesus'   (V.   T

'Lehigespräch'   (0.  Miohe
bis'kè±ae  Peïrusiégmde'   (M.  Dibeiiu

:83gË#£3Páäfh;H!F§äidamïË :yl=l,
gï?mn;88;iven Bestimmg
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Petms  volgens  het  evangelie  naar Mattheüs

=:tb:;b¥t=h:ü: Ïd:r=dïí::ï'M=::Ï)V.-en  'Petms'  -  ITCTpoo -
Doet  Markus  ons  vemoeden,  dat  de  naamgevlng  plaatsvond,   toen
Jezus  de  Twaalven  aanstelde  (Mk.   3:16) ,  Mattheüs  verhaalt  ons
dat  Jezus  in  ®en  andere  situatie  Simon  de  bl3naam  Petrus  gaf .

:noït.c:ï::=:o# Jezus  tot  Simon BarJona:  WGij  zijt  petmïsü

P®trus  nam,   zoals  we  reeds  zagen  ín  het  evangelíe  naar Markus,
een beiangriäke  piaats  in.  Mattheüs  heeft  deze voorsteiiing  over-
genomen  en  nog  verder uitgewerkt.
Zoals  bíë  Mar]ms  is  Petrus  één  van  de  t`Aree  discipeien  díe  het

:;:::e:::;::e:pw:ï::r:¥:.p:á:::;9, t::::;:n n_ staat ín de
in  het  be®id  dat  Matth®üs  ons  van  Petr`is  tekent,  schiánt  deze
voorrangspositie  van  PetrtLs  door  16:16b-19  nog  een  specíale  kleur
t® hij8en.
nln  den  Augen  des  Mattäus  ist  es  nur  folgerichtig,  wenn  der  Vor-
rang  des  Petrus  von  der  Zelt  des  Wirkens  Jesu  auf  dle  Sítuation
der Kirohe  ütiergeht,  zu  der Mattäus  spricht.
In  dieser Kirehe  vírd Petrus  als  der  Fels  gesehen,  auf  den  die
Kirche  gebaut  ist.  Wenn  Fragen  auftauehen,  die  die  Kirche  be-
treff®n,  dann  greift Petms  eín.ü  /46a/
Petrus  is  het  bijvoorbeeld,  die  Jezus  vraagt,  waarom  de  discipe-
ien  niet  aan  de  áoodse  spijsvoorschriften  gebonden  zi3n  (15:15).
Ook  is  het  Petrus  weer,  die  tot  Jezus  de  vraag  richt:  "Here,
hoeveel  maal  zal  míjn  broeder  tegen  míj  zondigen  en  moet  ik  hem
vergeven?fl   (18:21).
Eh  ook  de  vraag,  of  de  díscipelen  de  t®mpelbelastlng  moeten  be-
taien,  wordt  Petrus  voorgeiegd,  die  van  zián kant  van Jezus
uitsluitsel  krljgt  (17 :24-27).
1)~ Bíj  Mattheüs  wordt   'Petms'   ®ngeveer  vijfmaal  zo  vaak  ala

i:Ïí?i8:iïïlï;,i;:Ï:£ia:ÏÏ:Ï:=!!:f!ïii:rg?:Ë.nï=9:3Ít-s'
6u  hierbi5  opgevat  als:  ó"   r®cítatlvum.
Hattheüs  voegt  zelfs  voor  de  naam van  Petrus  nog  het  voord
TrpoToo    ln.
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Mattheüs  geeft  daarentegen niet  aan,  dat Petrus  de  eerste  onder
de  Twaalven  was,  die  de  opgestane  Jezus  gezien  heeft  (vgl.  Mt.
28:16-17  met  Mk.16:7).

De  vraag naLar  de  verhoudíng  tussen  Petrus  en  de  andere  discípelen
blijft  mo®1lijk.   Zoal8  blj  Harlms  ls  Petrug  ®ok  bij  Hattheüs  de
voordvoerd®r  van  d®  dl8clpelen.  In  d®  beslls3ende  belíjdenis  van
Petr`Ls,   dat  Jezu8  "de  Mesgias,   de  Zoon  van  d®  levende  Godfl  -
6   xpioToo   ó   utoo   Tou   O€ou   Tou   EüjvToo`  -is   (16:16),   stelt  Hatthetls

eohter Petrus  niet  alleen  al8  de  woordvoerder van  een  algemene
menlng  voor.  Petrus  ís  de  ontïanger van  een  bljzondere  goddelijke
openbarlng,  waarvo®r  Jezus  hem  alleen  zalig  -.LicxKcxcjioo` -spreekt
(16 :17) .
f'Petrus  trltt bei Mattäus  als mster  der Jüngerschaft  ganz  all-

:::e::nauí;e:::rn:=b::t:=a::r:::Í, /¥/Tattä- einen vorrang ,
Rídderbos  daarentegen  is  van  mening:  ''Hoewel  Petrus  hier  alleen
g®noemd  vordt,   en  de  m®t  zi3n  naazB  verband  houdende  voordspeling
ook  alleen  op  hem van  toepagsing was,  1igt  hierln  nlet  opgeslo-
ten,  dat  Petrus  een  van  alle  discipelen  onderschelden  opdracht
kreeg,  aithans  niet,  dat  zián  arbeid  voor  de  funderíng  der  ge-
meente  en  als  gevolmchtígde  des  H®ren,  vs.  19,   een  exclugíeve
b®tekenis  had.   Elders,   bi3v.  Eph.   2:20,   Openb.   21:14,  worden  ®ok
de  aLndere  apostelen  h®t  fundament  van  de  nieuwe  geme®nte  ge-
noemd  en worden  de  volmachten,  dle  JezuB  hler  aan  Petrus  schenkt,
ook  aan  Hen,  Joh.   20:21-23,   en  aan  de  G®meente  zelf,18:18'e.v.,
toegekend.  Dat  Petrus  híer  zo  blzonder  genoemd  vordt,  is  vaLnwege
zijn  belijdenis,  dle,  hoewel  hij  stellig  de  vertolking was van
het  geloof  der  discipelen  in  't  algemeen,  toch  door hèm  op  zulk
een  ondubbelzinnige  wi3ze  werd  afgelegd. Il  / 49/

1)   ''Mattheüs  h®®ft  áar®niang het  ondemicht van  Petrus  gevoigd

:n=::ï:ni::!Ïoi:nïg:1ieä::cË:1i::ägrd;4ïsïïb®di®den
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CHRISTUS L00PT OVER HET WATER

Er  zí3n  dríe  situatíes  in het  ev:angelie naar Mattheüs,  die  noch
bi3  Marlms,  noch  bi5  Iiukas  parallellen  hebben:
1)  Het  gaan van Petms  over  het  water,  zi3n  zinken  en  zí5n  red-

ding  door  Jezus  (14:28-31).
2)  De  beiiádenis  van  Petrus,  dat  Jezus  niet  alleen  de  Messias,

maar  ook  de  Zoon  van  de  levende  God  is  en  Jezus'   antiiiroord,
dat  uit  een zaligspreking  en uit  een belofte  aan Petrtis  be-
staat  (16:16b-19).

3)  De  vraag naar  de  betaling van  de  tempelbelasting  -äTópGx"  -
en het  bevel van Jezus  aan  Petrus,  een  vls  te  vangen,  díe  in
zijn  bek  een  zílverstuk  -oTcmnpci  -  zal  hebben,   ter  betaling
van  de  1)elasting  voor Jezus  en  Petms  (17:24-27) .

Uit  deze  teksten  spreekt  de  innige  verbondenheid  van Petrus  met
Jezus®
Bultmann  kenmerkt  ze  »alg  die  einzígen  Beispíele  legendarer  Ein-
schübe  in  typisoh mattalsehe  Erzählmg über  das  Wirken Jesu. 'I
/50 / .

¥3±±±£ËË.±§=±§9i.9£.E9±±ig9Ë.Ë.¥ËË.=Ë±Ï¥Ë
ln  welke  periode  van  Jezus'   leven  moeten  we  het  woord  van  Mat-
theüs  16:17vv plaatsen?

Güllnamn  komt  tot  de  conclusie  dat  ndas  Wort  Matth.  16:17ff
höchst  wahrscheinlich  in  die  lieidensgesehiehte  gehsrt  und uríj
sprünglich  ím  Zusamenhang mít  der  Vorhersage  der  Verleugnung
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des  Petrus  überlíefert,  aber von Matthäus  in  einen  anderen  Rah-
men  gestellt  worden  ist."  /51/.
De  schrijvers  van  f'Der  Petrus  der Bibel"  denken  echter  aan  een
llnachösterlichen  Ursprung"  /52/.

Volgens  Dínklers  vemoeden,  heeft  fldie  Urgemelnd®  das  Wort  dem
He]mL  ín  den  mmd  gelegt,  um  Petrus  auf  Grtmd  der  ihm  geschenk-
ten  Ostererfahrung  (1  Kor.15:5)  als  den  von  Jesus  bestimmten
Fqhrer  der  Gemeinde  herauszustel|enü  /53/.L)

Ook  E.   Schweizer  ontk®nt  dat  M±.  16:18  ínhoudelíjk  '.-®È  Jezus
temg  kan  gaam2) ,  omdat  het  nlet  geBproken kan  zijn  in  het ver-
band,  vaarín  Mattheüs  het  oTerlevert.  Jezus  bedoelde  geen  kerk,
Híj  plaatste  íeder mens  v®or  een  pemoonlijke  beslisslng  tegen-
over  Hemzelf .   (Vg1.   Gemeínd®  und  Gemelnde-ordmng  /56/  und  NTD
/ 57/ . )
Wat  betreft  de  Petra-tekgt  ln  vers  18  gaan  Von Hamack  en  Otto
nog  een  stap  verder.  Volg®ns  hen  zou  het  voord  oorspronkelijk  ge-
luid  hebben:   f'Über  dich  soll  der  Tod  kelne  Maoht  haben.ll.
Een  profetie  düs  van Jezus  aan  Pet"s.  'ldíe  ihm  Dauer  bis  zur
Parusie verheiszen habe md nach ihrer Hichterfüllung in  ein
Wort  über  dle  auf  Petrus  gegrqndete  Kírche  umgewandelt  worden
Be;L.n   r5Ri|  .

Met  Cuiimann  is  te  kiezen  voor  de  hoge  ouderdom  en  de  paiestiänse
oorsprong  van  deze  pericoop  /59/.
Mb.  16:18  kan niet  in  de  latere  Grieks-spmkende  gemeente  ont-
Btaan  zijn.  Door  dit  zo  te  stellen  ls  de  Aramese  aLchtergrond  van

3)4)dit vers het  best v®rklaarbaar.
1)  Als  men  aan Petrus  zíjn  eerste  en  fundamentele  positie  onder

de  apostelen  zou  ontzeggen  is  5uist  Mt.  16:18  moeilijker  te
begri5pen.   ''Indien hij  voor het  besef  der  Christenen  der  eer-

2>Ë!!:Í?::ï::Ï:ï¥Ï:ÏS:::ÏïÏË::::gï=:3:::Ï:::;è=:::S:::i±::..,
weit  von  allen vergleichbaren  Ëuszerungen Jesu  ab,  dasz  es
nícht von  ihm  stammen kan:  Es  igt  seiner literariBchen  Struk-
tur nach  eíne  kmstvoll  geBtaltete  Antwort  auf  das  I'etrusbe-
kemtnis."  /55/.

3)   ft`Das  mit  dem  palEstínlschen  Charakter  der  Verse  gegebene  hohe
Alter  der  Tradition  beweist natürlich noch nicht unbedingt,
dasz  der  Augspruch von Jesus  stamen musE,  aber mit  díeser

::£?:t;:5;;;:g  ist  doch  eíne  wíchtige  Voraussetzung  dafflr  gege-
4)  ïf:é s d:neï:::än ïvs :m::i s:h:m:::qïËáïg:nénB=*b:::eívï+s :7 i á )

en het  beeld  van  de  rots  als  fundament  (vs.  18) .
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De  discussies  over het  primaat  van  Petrus  en  dat  van  de  paus  zián
ten  nauwste  verbonden  met  de  exegese  van  Mt.  16:18:   ''m  lk  zeg  U,
dat  giá  Petrus  zi3t  en  op  deze  petra  zai  lk  lii5n  gemeente  bou-
Üen, ''
De  Rooms-Katholieke  uitleggers  lezen hierln,  dat  Jezus  Zi3n  kerk
in  Petrus  en  diens  apostelambt  heeft  gefundeerd,  dat  Petrus  een
primaLat  heeft  ontvangen,  dat  hij  de  eerste  bisschop  van  Rome  is
geweest,  dat  de  pausen  zijn  opvolgers  zijn  en  dat  Petrus  nog
steeds  in` hen  voortleeft.
De  I'rotestanten hebben hlertegenover  gesteld,  dat  Petrus  als  per-
soon  meemalen  onevenwiohtig  ís  geweest  en  dat  de  gemeent  van
Christus  niet  op  Petrus,  maar  op  zíjn  goede  beiiádenís  biä  Caesa-
rea I'hilippi  is  gebouwd.
l'Alle  Ref omatoren  stimmen  also  letzten  Endes  darín  überein,  dasz
Petrus  nicht  als  Person,  sondem nur  ais  Glaubender von Jesus
Fels  genamt  worden  sei.  Der  wahre  Fels  der  Kirche  sei  Jesus
Christus. n  /6i/ï)
Strack/Billerbeck  /63/  sluiten  zich  bi5  de  refomatoren  aan,  maar
gaan van  de  vooronderstelling  uit,  dat  de  Griekse  tekst  fout  is
vertaaid,  nameliäk uit  een  Arameese  oertekst,  die  dan  in  "correctm
Duits  vertaald  zou  zi5n:   'lAuch  lch  sage  dlr,   5a  dir,   (dem)  Petrus,
-...  auf  diesen  Felsen  will  ich  meine  Gemeinde  bauen.'l
M®t  t'Fels"  is  dan  niet  Petms  bedoeld,  want  ''sie  deuten  den  Fel-
sen  aiif  das  B®kemtnls  zu Messiasifflrde  und  Gottessohnscha±t Jesu,
das  Simon  abgelegt  hat,  so  dasz  Jesus  selbst,  und  nicht  Petrus,
der  Fel8en  ist."  /5/
Onder  ''dez®  petrall  verstaan  Strack  en  Billerbeck  dus  Jezus'  Mes-
Bíasschap  en  Zijn  bestaan  als  Zoon  van  God.
De  opvattlng,  dat  met  de  petra van  Ht.  16:18  niet  Petms,  maar
Christus  zèlf  bedoeld  wordt,   blijkt  ai  bi3  Augustlnus  en  Cyrillus
van  Alexandríë  te  víndsn,  is  dus  geen  polemische  uitvinding  der
Ref omatoren  geweest.

1)   Vgl.   Calvi5n:   f'Petrus  had  ln.Lde  naam  zi5ner  broederen  beledem,
dat  Christus  de  Zoon  Gods  ls.   Op  deze  petraL  bouwt  Christus

2)V

1
or.   3:11) ,  buiten hetwelk  geen  ander  gelegd  kan  worden.t'

n  k®rk:  want  dit  is  het  eníge  fundament,  zoalg  Paulus  zegt

.  voor  de  gesohledenis  van  de  exegese  van  Mt.   16:17-19:
Orümïïrrn  / 64/ .
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Weer  anderen,  historísch-critici,  meenden  te  moeten  ontkennen
-  zoals  we  reeds  hiervoor  zagen  -  dat  Mt.  16:18  echt  is.   Zíj
achtten het  niet  mogeiiäk,  dat  Jezus  in  piaats  van  het  Konin-
krijk  van  God,  dat  Hij  verkondigde,  een  aardse  kerk  zou  hebben
wilien  stichten.   Ziá  wezen  erop,   dat  het  woord   èKK^ncHci  (=  ge-
meente;  =  ? il P )   alleen  in  Mt.  16  en  18  voorkomt  en  dat  Mar]ms
over  d®  petra-beiofte  v®ikomen  zwiägt.

Oullmann wijst  enerzijds  verklaringen  af,  die  hier het  geloof  of
de  beiiádenis  van  Petrus  zouden wilien  lezen  /65/,  anderziäds
®chter  ook  alle  opvattingen,  die  hier nlet  alleen  aan Petrus
maar  ook  aan  ziän  eventueie  opvoigers  wiilen  denken  /66/.
Nadat  zo  de  baan  aan  belde  kanten  is  vríjgemaakt  onderstreept
Cullmann,  dat  het  hier  on  het  fundament  gaat,  het  begin  dus  van
de  bouw  /67/.  Chrlstus  kan  dus  op  Petrus  alg  fundament  hebben  ge-
bouwd,   gonder  dat  daarin  ook  maar  enigszins  opgeslot®n  zou  zián
öf  dat  Petrus  in  de2;e  petra-functíe  opvolgers  moet  hebben,  èf  dat
Christus  meende  met  bouwen  klaar  te  zi5n  bij  Petms'  dood.  Ais
het  fundament  dan maar  gelegd  is,  heeft  de  Heer  Zijn  belofte  aan
Petrus  vervuld.
Wat  is  dit  fmdament?ï)  Pet"s  is  de  eerste,  die  de  Opgestgme
gezien  heeft.  Hij  is  ook  de  eerste  prediker  der  gemeente.  Zián
prediking  is  het,  waaLrop  de  kerk  wordt  gefundeerd.  Na Petrus  kun-
nen  oudsten  en  opzieners  komen  on  te  waken,  dat  de  gemeente  bíj
dit  apoBtoiische  woord  biíáft,  maar  het  fundament  is  dan  ai  ge-
iegd  /69/.  Apostoiisehe  successie  betrekt  zich  biíäkens  Joh.  i7:
20  op  allen,  die  door  het  woord  der  apostelen  in  Jezus  geloven
zullen®

Ais  we  de  pericoop  van  de  beii3denis  van  P®trus  vergeiiäken  met
mr.  8:27-30,  kunnen we  concluderen  dat  Mattheüs  ons  een uitge-
breider  verslag  geeft  dan  Mar]ms:
1)  Petrus  beiiádt  Jezus  niet  aiieen  ais  de  Messias,  maar  ook  ais

de  Zoon  van  de  levende  God  (Mt.16:16b).
2)  Matth®üs  voegt  een  zaligspreking van  Petrus  door  Jezus  aan

het  Markus-verhaal  toe  (Mt.16:17-19)2).

1)   InteresBant  is  de  ondersoheídíng  flFundament  en  Volmachtü  bíj
RïUÄ!£rbos   / &Ri/  .

2)  Het  is  hier niet mogelijk  om na  te  gaan  of  de  stelling  juist
ís,  dat  Markus  het  oudste  evangelíe  is,  en  dat,  zoals  de
schrijvers  van  lIDer  Petrtis  der  Bibel"  stellen  lIMattäus  Markus
durch  Einschübe  enreitert  hat."  /70/.
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Zowei  bij  Markus  ais  biä  Mattheüs  speeit  het  gebeuren  zich  af  in
de  omgeving  -c'io  "  "€pn  -(vgl.  Ëü[.  8:27:  de  dorpen  -cio  "o
Kwucxo`)  van  Caesarea  Philippi,   in  Galilea,   een  merendeels  "heidens"
8ebied.
''Wieder  ist  ein neuer  Ort  genannt,  Cäsarea Philippi,  das  in  der
Nähe  der  Jordanquelle  liegt.  Vergleioht  man  die  Ortsnamen nach-
eínander,   so  scheinen  sie  das  Gebiet  ím Norden  und  Süden  und
Westen  zu umgrenzen,  das  man  das  weitere  urchristliche  Galiläa
nennen  kömte;  dieses  so  begrenzte  Land  ist  das  heilige  liand  des
escha.tologisohen  Erangeliums  und  der  eschatologischen  Erfüllung. "
/71/
De  vraagï)   die  Jezus  aan  Zi3n  discipelen  stelt,  1uidt:  Ï'Wie  zeg-
gen  de  mensen,   dat  de  Zoon  des  mensen  is?"  -Tiva  ^eïouoiv   o{
&vOoü)TToi     €.ivcH     ToV    uiov    ToU    &VOPüJTroui    -(Vg1.    Fflc.    8327:     Ti.VCX    uC

Äeyouo`iv    oÍ    &vepújTToi`    £.ivcHi,    I.uk.    9:18:     oÍ    óx}oL).
flNu  kan,  wat  tot  nu  toe  verhuld  moest  bli3ven,  onthuld  worden,
nameiiák:  Jezus,   de  Zoon  des  mensen,  is  de  Christus,   de  Zoon  van
de  levende  God  (vs.16),  nu  nog  voor  de  dis®ipelen,   straks  volle-
dig  en  voor  iedereen  in  Jeruzalem."  /72/.
De  discipelen  antwoorden  op  Jezus'  vraag,  wat  de  mensen,   'men',
van  Hem  denken,  met:  Johannes  de  Doper,  Eiia,  Jeremia  of  één  der
profeten:  allen  figuren uit het verleden.  Jezus  gaat  niet  ín  op
de  gege¥en  antwoorden.  Het  is  duideiiák  dat  'men'  wei  in  eschato-
1ogische  verwachting  leeft,  maar  dat  niemand  in  Jezus  de  Messias
ziet.
Nu  spreekt  Jezus  de  discipeien  persooniijk2)  am:   nMaar  giä,  wie
zegt   gíá,   dat   lk  ben?"   -    ó.ueiQ   6e   Tivcx  ,u€   `}eï\€T,cr   €'t`vcH;   -.

Nu  gaat  het  erom  hoe  zíj  Jezus  zien.

::~:p=t:°:::o:::d:o:::3ï:n d°°r Petrtls.  die hier voluit  -  zuüjv

1)  Het  werkwoord   épüj"w  (hl. :ímpf.   fipüJ")   dat  in  de  vertaling van

3)

het  NBG weergegeven  wordt  met  'vragen' ,  ís  meer  dan  een  zuiver
infomatief vragen van  íets  aan  íemand.  Het  is  iets  vragen met
::: ï:3Ï:ïË:.bíg:#ngí:2Ï,¥omt achter dít vragen íets  anders
óuei.Q-Vooraan  de  vraag.
Om  de  Ïoordspeling  met  zijn  naam  in  vs.  17  voor  te  bereiden?



-27-

Hi5  antwoordt  als  discipel,  mogeli5k  ook  als  woordvoerder  van  de
andere  discipelen,  maar hi5  alleen wordt  on  zi5n  antwoord  door
Jezus  zalig  -uc*Kcx,pT.oa  -gesproken  (vs.17).   Petrus  antwoordt:
''Gij   zi3t  de  Christus,   de  Zoon  van  de  levende  God!M  -ou   £'i   6

xploToo   6   uÍoo   Tou    ecou   Tou    EüjvToo.    (vgl.   Mk.   8s29:    ou    €i    6

xpioToo;   bi3   Luk.   9:20:    Tov   xpi.aTov   Tou   9€oiJ;   en  volgens  Joh.{  6:
29:    cru    €'i    6    &vioo   Tou    Ocou).

Petrus  beliádt  openli3k  dat  Jezus  voor hem  p®sooniiák  de  iang-
verwachte  Messias  is.  Hi3  die  de  Zoon  des  mensen  is,  is  de  beloof-
de  Messias,  Hiä  is  ook  de  Zoon  van  de  ievende  God.   in  Hem  spreekt,
handelt,  roept  en verschijnt  God  z®1f .   ''Het  gaat  hier  om  een  sa-
menbundeling van  titels  ín  de  p®rsoon  van Jezus  als  een voorlaat-
ste  geheimenis  van  de  presentie  van  God  in  Hem.  Pas  biá  de  kruis-
dood  en  de  opBtandig  van  Jezus  uit  de  doden  vordt  dit  geheimenis
volledig  ontsluierd."  /14/.
Op  Petrus'  belijdenis  antwoordt  Jezus  met  de  woorien:  tlzalig  zijt
gij,  Simon  BarJona,  want  vlees  ®n  bloed  heeft  u  dat  niet  geopen-
baard,  maar  mijn  Vader,   die  in  de  hemelen  is."   -uc*KG,pi.oo   e'i
Zluüjv    Bctplüjvcl,     6Tl    actp€    Ka,1    cwiua    oóK    &TTeKct^uvev    ool    &M'     ó    Trctenp

uou   6   èv   Toio   oópGvoio   (v8.   i7).

Simon  BaLrJonaï)   wordt   'zaiíg'   -uc*KGpmo  -genoemd,   omdat  hiá
Jezus  als  d®  Messias  heeft  (h)erkend  ®n  dat  openli5k  heeft  bele-
den.   Dat  is  hem  niet  geop®nbaard  door   'vle®B  en  bloed'   -   octpE   K:cH
QiuG2).,  maar  door  de  Vader.

Met  deze  woorden  wordt  Mt.   11:27  opnieuw  opgenomen.   Alleen  God
weet  vie  Jezus  is  en  alleen  God  heeft  dat  aan  Petrus  kunnen  open-
baren  (&TrcKcï^uvev  -aor.).  I)eze  openbaring  is  in  volle  gang,  Pe-
trus  heeft  er  deel  aan  gekregen,  daarom is  híj  de  uítverkorene,
wat  hem  in  een  zaligspreking  wordt  verkondigd.
Met  Grundmann  is  te  zeggen:   ftwas  der  Vater  an  Símon  getan  hat,
setzt  der  Sohn  fort."  /5/.

Zie  pagina  4..
Een  ultdrukkíng  ontleend  aan  de  jooäse  omgangstaal  met  de

Ï::;k:::sd:=áv::Ëk:::;Í:1áoäo/iË,?ok hier'  in tegenstel-
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"En  lk  zeg u,  dat  gij  Petrus  zijt,ï)
en  op  deze  petra  zal  lk  mijn  gemeente  bouwen
en  de  poorten  van  het  dodenríjk  zullen  haar  niet  overweldigen.Il
-Kctyw    óe    ooi    ^cyü)    6Ti    o`u    €i    lleTpoo,

KCH    ém    "uTp    TTeTpcL*.   o.tKo6ounocú    uou    Tnv    èKK^noic",

Kal    Trl,^al   éóou   oú   KC„loxuoouolv   Cti,Tno   -(vs.   |8,.

God  heeft  aan  Petrus  geopenbaard  dat  Jezus  de  Messias  en  de  Zoon
van  de  i®vende  God  is.  Jezus  zeif  voegt  daaraan  toe  dat  Hiä  op
de  rots  zijn  gemeente  wil  bouwen.

Wie  of  wat  is  die   Tre"  waarop  Ohristus  zi5n   ÈKK^ncua  wil  bouwen?2)

:=::ft:Ï :::Ï: Pir:t:::=±:: :=;:e:::o:::;;:d. dat alleen het
Anderen  meenden  dat  onder  deze  petra  Christus  zelf  moest  worden
verstaan  of  dat  deze  petra hier het  feit  van  Jezus'  Messiasschap
en  Jezus'   bestaan  als  Zoon  van  God  zou  betekenen.

De  bijnaam  'rots'  heeft  symbolische  betekenis  voor  de  daamee
aangeduide  persoon.  Het  figuurlijk  gebruik van het  woord  !rots'
is  zowel  in  het  Oude  Testament  als  in  het  Jodendom  gebruikelijk.
Niet  alleen  God  is  een  rots   (I)eut.   32:4ï.15,18,  Ps.18:3,   31:4,
71:5)  maar  biävoorbeeid  ook  Äbraham  (Jes.   5i:i-2i).
interessant  is  een  piaats  uit  de  Midrasá  Tanchoema  bíá  Num.   23:9,
volgens  welke  Abraham  de  rots  ís  waarop  God  de  wereld  bouwt  /77/.

1)  Pmallellen:
16:16:    oU   ci    o`   xpioToo
i6:i8:    ou   €i   ncTpog   .
16:23:     OKQVóoL^oV    €i     €iiou.

2)   ''Men  heeft  bij  de  exegese  van  dit  woord  meestal,  voor  zover
mij  bekend,  vergeten  ±e  ovemegen,  dat  Mattheüs  zijn  evangelie
concipleerde  na  de  val  van Jeruzalem:  met  de  wetenschap  van  de
dood  van  Petrus  en  de  maLrtelgang  der  christenheid  te  Rome!
I)e  machten  der  onderwereld  hebben  haar,  de  gemeente,   en  met
haar  Petrus  niet kunnen  ovemhreldigen.
Iedere  evangelist  interpreteert  de  historische,  betekenisvolle
woorden  van Jezus  naar  eígen  begrip  en  situatie.",  aldus
T|an S*e"pívocf rt  /]5/ .

3)  ïglfeï=sït:3r#äée:3: Ë3:Ëa;£e±Ëííeaggst:Ï?ËCËp£g¥;eïar op
zijn  belijdenis,  die  hem  door  de  Vader  was  geopenbaard.
Jezus.  en  Hij  alleen,   zou  Zijn  gemeente  bouwen,   steen  voor

::::äère:-daähfehia::::ë|::tw::r::dï:::trËË5ndíbee|Ë;d::::däe
rots
le8d.¥a;t67:arop  de  levende  stenen  voortaan  zouden  worden  ge-
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In  welke  zin  kan  nu  Petrus  de  "rots"  -  Tr€TPci  -  zijn,  waarop  Je-
zus  Zijn  gemeente  -   éKK^no"  .  bouwt?ï)
Volgens  Ridderbos:   ''als  apostel  van  Christus  en  als  de  belijder
van  Zijn heerlij]meid ,...  niet  slechts,  doordat hij  zelf  de
eerste  steen  zou  zián  van  het  nieuwe  gebouw,  waarbiá  de  komende
gelovigen  zich  dan  zouden moeten  aansluiten.t'  /82/
Zo  ook  H.  Bavinck:   'lDe  woorden  'deze  petra'  kunnen  niet  anders
zien  dan  op  den  persoon  van  Petms,  maar  een  rots  ls  hiá  en
heeft  hij  bewezen  te  ziän  door  zián  beiijdenis  van Jezus  ais  den
Christus. n  /83/.
J.   Schmid  ls  eveneens  van  mening,   dat  met  TreTPG  de  perBoon  van
Petrus  is  bedoeld,  echter  spr®ekt  hij  niet van  Petrus  als  de
eerste  steen van  het  gebouw,  maar  als  de  rots,  het  fundament,
waarop  heel  het Lgebouw  rust.
"Omdat  Petms  tot  fimdament  van  de  Kerk  is  bestemd,  daarom  ont-
vangt  Simon  de  l)ijnaam  'rots'.  Daam®e  is  ook  gezegd  dat  het  bi5
deze  Kerk  werkelijk  gaat  om  een  níeuw  gebouw,   en  niet  om  een  bi5-
zondere  gemeenschap  binnen  het  oude  lsra!1.  Eh  daarom  ís  deze
kerkstichtíng  ook niet  alleen maar  de  verwerkelijkíng  -der  idee
van  de  heilige  Rest uit  lsraël."  /84/
Het  gaat  hier echter  in  de  tekst  over Petrus  als  beli dend` mens
als  iemand  die  van  Godswege  de  goede  belijdenis  heeft  afgelegd.
Met Nielsen  is  te  zeggen:   'lHet  is  niet  juist  deze  beli5denis
van  deze  mens  te  scheiden.  Het  is  Petrus  die  beli5dt.  Dezelfde
Petrus  die  in vs.  22  aiweer biiákt  te  faien,  zoais  hij  eerder
ook  had  gefaald,  vgl.  Mt.14:28  vlg.,  en  later  opnieuw  zal  falen,
vgl.   Mt.   26:33  en  69-75   (vgl.   ook  Joh.13:6-9  en  Gal.   2:11  vlg.);.W
/85/.

1)  Moeten  wij  hl®  aan  het  Godsvolk  (c.q.  volk  van  de  Messias)
in  de  algemene  ideële  zín  van  het  woord  denken,  dan  wel  aan
een  bijzondere  vomgeving  daarvan,  zoais  biávoorbeeid  Katten-
busch,   Schmldt  e.a.  menen,  dle  van  een  "Messias  -Jezus  -  Sy-
nagoge"  spreken,  waaronder  zlj  dan  em  afzonderlijke  organisa-

;:SËE.Ï3Ïe3ïÏ;::Ïíizï;::z!ÏÏ:ÏK:::t:ehíe:evïg:íei:o::::Ï

::Ïä:o?:ÏtË:::Ët:n:táä::ËtËk:nï::Ë::fËe;ÈÏ:Ï:rï::kï:Ë:i:
bondsvolk.
Het  Ridderbos  is  te  zeggen:   flJezus  spreekt  híer  dus  van  zijn
geneente,   ziän  voik,   zonder  daamee  nog  een  bepaaide  of  ook
ä:ïÏ: Kïn%:%eï£ á:gË:§£:í :ín:mv±eh:ï£::;d¥:t,gg;: :è=: over
Cullmím /81/.
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Zo  ook  W.H.  Veiema:   "De  tegensteiiing  persoon  -  beiiädenis
gaat  niet  op.  Het  is  niet  öf  de  persoon  öf  de  belijdenís.  Het
is:  Petrus'   p®rsoon  vanwege  zíjn  beiiádenis.  Dít  woord  kan  nooit
de  p®rsoon  ios  van  zi5n  beiíádenis  betreffen.H  /86/.

:::::e::e::j:e:=m:ei=:t:± :::w:nm:ï:::'6 oï::°:iï" de b°U"
De  gemeente  die  op  deze  rots  get)ouwd  zal  worden  is  het  nieuwe
volk  van  God,   dat  als  een  messiaanse  gemeenschap  door  Jezus  bij-
eengeroepen  wordt.

De  Rooms-Katholieke  exegese  heeft  vs.  18  zodanig  uitgelegd,  dat
hier  door  Jezus  Christus  het  primaat  van Petrus  zou  zijn  geleerd.
Het  gaat  ín vs.  18b  inderdaad  om Petrus  als  belijdend  mens.
Maar  de  exclusititeít  die  Petrus  wíl  losnaken  van  de  andere  disci-
pelen,  vindt  in vs.18b  geen  steun  (vgl.  Nielsen  /88/).  Er wordt
híer  evenmin  gesprokm  over  opvolgers  van  Petrus.

Níelsen  concludeert  dat  de  betekenís  van  Jezus'  woorden niet  al-
1een  ligt  op  de  belíjdenis  {z®als  de  Protestanse  exegese),  noch
op  de  p®rsoon  van  Petrus  alleen  (zoals  de  Rooms-Katholieke  exe-

::::=e::::}'.n::=^::Tï2)t,W3:=db:::k=:tp::ï:e(:::e::t:°:::::::
zal  worden  op  de  rots  die  Petrus  heet,  de  rotsman.
`'Op  hem  zal  tijdens  zijn  leven  de  gemeente  door Jezus  worden  ge-
bouwd:  de  eerste  gemeente  Se  Jeruzalem.Ï'  /88/

Welke  positíe  Petrus  ín  de  oudste  gemeente  heeft  ingenomen  wordt
ons  in  de  Handelingen  en  de  Brieven  verteld.  Maar  het  zou ;on-
juist  zíjn  om  enige  exclusiviteit  aan  Petrus  toe  te  kennen.  In
de  oudste  gemeente  is  geen  sprake  van  een  prinaat  van  Petrus.
Naast  hem  staat  als  een  geestelijke  tweelingbroeder Paulus3)  /88,
9íL/  .
Iiukas  beschri3ft  in  de  eerste  elf  hoofdstu]d£en van  de  Handelingen
de  'handelingen van Petms'  en  in  de  rest  '  de  handelingen  van
Paulus'.  Zij  hebben  beíden  hetzelfde  werk  verricht,  geleid  door
één  Geest,  de  Geest  van  Chrlstus.

1)   Futumm  -  toekomstig  bouwen;   een  toekomstige,   eschatolo
handeling  dle  ChrisÈis  zal  doen  (vgl.  ook  ëuilmann  /87/

ische

Vg1.   evenzo  Cijillmann  /89/.
Ook  in  de  ku]istgeschiedenis  zËijn  talloze  voorbeelden  bekend
vaJ:ï  de  ona,fscheidelij]±Ïieid  van  Petms  en  Paulus  (vgl.  voor-
beeldm  bij  Van  Stempvoort  /90/).
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Petrus  volgens  het  evangelie  naar  liukas

Ondanks  de  vele  overeenkomsten  in  het  beeld,   dat  de  drie  synop-
tische  evangeliën  ons  van  Simon  Petrus  geven,   zijn  er  toch  onder-
ling wel  verschillen  in  de  sítuaties  waarin  ons  dit  beeld  vm
Petrus  wordt  getekend.

I)e  evangelist  Lukas  zou  de  "Grundzüge  des  Petrusbildes"  overgeno-
men  hebben,  maar  er  m®eï? veranderingen  in  aangebracht  hebben  daii
Mattheüs.  Hiá  zou  dit  door verpiaatsing  en  door  wegiating  gedaan
ry®Híbem  / 92/  .

Simon  Petms  staat voortdurend  in het middelpunt  van het  evange-
1íe  naar  Lnikas   (vgl.  Iiuk.   5:1-11,   8:45,   22:8-61,   12:41,   22:31v,
vgl.   ook  Hand.1-15:   'de  Handelingen  van  de  apostel  Petrus').

Drie  scènes  die  Petrus  betreffen,  zíán  specifiek voor iiukas,  na-
meliák=
1)  de  wonderbare  visvangst,  die  als  raamvertelling  dient  voor  de

r®eping  van  Simon  (5:1-11).
2)  het  gebed  van  Jezus  biá  het  Laatste  Avondmaal  waarin  iiiá  Simon

belooft\,  dat  zijn  geloof niet  zal  bezwi5ken  en  dat I'etrus,  als
hij  zich  bekeerd  heeft,  zián  broeders  moet  versterken.

3)   de  overleverlng  dat  de  opgestane  Heer  aan  Simon  is  verschenen.

Er  ls  weiníg  onderscheíd  tussen het  berícht van  de  genezíng van
PetruB'   schoomoeder  bij  Maïkus  (1:29-31)   en  de  weergave  ervan
bij  liukas  (4:38-39).  A11een  plaatst  liukas  het  later  in  zijn  evan-
8elie.
In  plaats  van  ''Simon  en  díe  met  hem  waren»   (Hk.1:36)   -Z:iuov   KCH
of   ueT'   c*úTou  -spreekt  liukas  van  'lde  scharen'.  -oÍ   6x^oi
tot  Jezus  komen,   om  Hem  te  zeggen  dat  men  Hem  Eocht  (Iiuk.

Zowel  Luk.   5:1-3  als  I¥H[.   1:16-20  vemelden  dat  Simon  een  visser
ís  aan  het Meer van  Gennesareth,  maar  Lukas  vemeldt  níet  de
naam  van  Simons  broeder  AndreaLs   (vgl.  Mk.1:29).
In  5$4\'verhaalt  liukas  ons  de  roepíng van Petrus  en  in  5:8  spreekt
hí3  reeds  van  Simon  P®tms2) .  I]ukas  brengt  echter  de  roeping van

1)   l'Diese  mderung mirde  wahrscheínlieh  durch  die  Tatsache  not-

Ï::d:gi, d;::u:mz:|L:;:Ë;::ï8;;È;;m  Simon noch nicht  berufen wor-
2)  Ë:È::n}¥g;.Spreekt  van  ''a  tremendous  bimíng-point  in peteris
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Petms  in verband met  de  wonderbare  visvangstï) .  Pet"s  kri3gt
in  vers  10  een  belofte,  namelijk,  dat  hij  voorta.an  !'visser  van
mensen"  zal  zijn.  Jezus  woord  is  geen  bevel,  maar  een  profetie,
die  het  toekomstige  werk  van  Petrus  als  apostel  toezegt,  en  die
nu  reeds  in  vervulling  gaat,   ndasz  Simon  Petrus  nun  diese  Fische-
rei  aufgeben  und  sich  dafür  mlt  dem  EinfaLngen  von  Menschen  be-
schäftigen wird. ''  /94/.
Als  wij  de  roeping van  de  eerste  discipelen  in  de  drie  synoptí-
sche  evangeiign met  eikaar vergeiiáken,  zien we  dat  in  Mk.  i:i7
en  Mt.   4:19  Jezus  tot  Simon  en  Andreas  zegt:   nKomt  achter  Míj  en
lk  zal  maken,  dat  gij  -óucxo  -vlssers  van  mensen wordt.",   ter-
wijl  iiukas  Jezus  tot  Simon  alléen  laat  zeggen:  t'Wees  niet  be-
vreesd,  van  nu  aan  zult  gij  -  èop  =  enkelvoud  -  mensen  vangenL"
(I]uk.   5:10).
Bij  liukas  (5:1-11)   zijn  de  t`Are®  door  Markus  verhaalde  roepíngs-
taferelen  tot een  enkele  scène  sanengetrolcken,  waarbij  Simon  Pe-
trus  in  het middeipunt  staat.  De  zonen  van  Zebedeüs  zijn  bíá  hem
slechts  nevenperson®n,  en  Simons  broer  Andreas  wordt  niet  eens
genoemd.

In  liuk.  6:14  ontvangen  alle  twaalf  de  titel  Waposteiü2),  maar
Símon  ontvangt  speciaai  -  in  Lukas  siechts  híá  aiieen  -  een  nieu-
we  naam:  Petrus.  Iiukas  geeft  echter  geen verklaring van  de  l'fün-
damentelew  betekenis  van  deze  naam.

IiukaB  komt  met  Markus  overeen  in  de  belíjdenls  van  Petrus  dat
Jezus  de  Messias  (Gods)   iB,  v®rder  ook  in  het  bevel  aan  de  disci-
pelen  on  te  zvijgen,  en  ln  de  aankondlglng van Jezus'  líjden
(vgl.  Luk.   9:18-27  met  m.  8:27-91  en  Mt.16:13-28).

Lukas  stemt  ook  met  Harlms  overeen,  als  Petms  zegt:   "Zie,  wij
hebben  het  onze/alles  prijsgegev®n,  en  zijn  U  gevolgd."  (vgl.
ffl£.10:28-31  en  liuk.18:28-30).
Haar  toch  laat  liukas  de  vervloekíng  van  de  víjgenboom  en  de  op-
merkzaamheid  van  Petrus,   die  bij  Mar]ms  wèl  voorkomt,  weg  (vgl.
m.  ii:2o-22,13:3).
Lukas  laat  niet,  zoáls  lHarkus,  Petrus,  Jakobus  en  Andreas  vragen,
wanneer  de  tempel  vemoest  zal  worden,  maar  bij  hem  luidt  het
(21:7) :   ''m  zij   (zonder  nadere  aanduiding)  vroegen  Hem  en  zeíden."

i)  i)eze  wonderbare  visvangst  heeft  geen  paraiieiien  biá  Maricus
en  Mattheüs.

2)  Vg1.   exkurs:   t'I)er  Begriff  l'Apostel"  bei  liukas",  G.   StählinA5/.
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-    eTTnpwTï|oc"    6e   ctt)Tov    ^€yovTco   -.

Het  schijnt  dat  liukas  een  gunstiger  beeld van  Petrus  wil  geven
dan  de  evangeiist  Mar]ms.  voorai  in  de  iíädensgeschiedenís.
«Das  entsprlcht  der  entschlosgenen  Absicht  des  liukas,  nach  Mög-
1ichkeit  alles  auszulassen,  was  im  lieben  und  Wirken  des  Petrus,
ja  der  Apost®1  überhaupt,   tadelnswert  war.W  /96/
In  Lu±!:.   22:31-32  plaatst  liukas,  nadat  Jezus  Petms  voorzegd
heeft:  "Simon,  Simon,  zie  de  gatan  heeft  verlangd  ulieden  te  zif-
ten  als  de  tarwe'I,  de  opmerking,  dat Jezus  ook  voor Petrus  gebe-
den  heeft,  opdat  zi5n  geloof  niet  zou  bezwijken.  Als  Petrus  dan
ee]maai  tot  bekering  is  gekomen,  mo®t  hiá  ook  zí3n  broeders  ver-
sterken.
In het  volgende  vers  (35)  is  Petrus  bereid  om met Jezus  in  de  ge-
vangenís  en  de  dood  te  gaan  (vgl.  Mk.14:29,31).

Als  Jezus  met  zián  discipeien naar  de  'oii5fberg  gaat  (i.uk.  22:
39-46) ,  w®rdt  Petms  riet  met  name  genoend  en  wordt  hij  ook  níet
wegens  zi3n  slapen  door  Jezus  berlspt  (vgl.  Mk.  14:32-42  en  Mt.
26 : 36-46) .
Ook  de  verloochenlng wordt  afgezwakt,  vant  hij  I/ukas  maakt  Petrus
zijn verloochening  niet  door  ziiirer®n  en  vloeken nog  erger,  zoals
Petrus  volgens  Marlms  doet  (vgl.  Luk.   22:57-61  met  m.14:68-71).
Iiukas  brengt  ons  op  de  gedachte  dat  Jezus  zelf  getulge  was  van
de  verloochening  door  Petrus;  hl5  1s  de  ®nig®  evangelist,  dle  ons
vertelt,  dat  na  de  verlooohenlng  de  Here  Zich  onke®rde  en  Petrus
aanzag.   "Eh  Petrus  herinnerde  zlch het woord  des  Her®n  ...  m
híj  ging naar buíten  en weende  bítter."  -
(vgl.   Luk.   22:61-62  met  Mk.14:72).

Pet"s  ontbre®kt  ín  de  weergave  door  Lukas  van  de  boodschap,  díe
de  áongeiing  bij  het  iege  graf  aan  de  vmuwen  geeft  (vgi.  Mk.
16:7  met  liuk.  24:5-7).  Maar hiervoor  in  de  plaats  geeft  Lukas
ons  een  overleveríng  dat  de  opgestane  Jezus  aan  Simon  is  ver-
schenen  (Luk.   24:34).

We  mmnen  tenslotte  concluderen:
'Iliükag  läBzt  nioht  nur  ln  seín®m Evangelium mehrere  markínische
Szenen  aus,  dle  dem  Andenken  des  PetruB  Abbruch  tun  kömten,  die
erBte  Halfte  der  Apostelgeschíohte  ränmt  darüber  hinaus,   +.-....,
Petrus  elne  hervorragende  und  lobengverte  Rolle  in  der  frtihen
F;ïïC:m.  Cíín.ïh   /9/ni  .
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EPILO0G

Iiukas,  de  evangelist  die  voor  de  heiden-christelijke  gemeente
sohrijft,  geeft  een  zeer welwillend  beeld van  de  apostel  Petrus.
De  evangelisten  Markus  en  Matth®üs  schromen  niet  om  ook  Petrus'
negatieve kanten  te  laten  zien.
Mattheüs  legt  er  sterk  de nadrtik  op  dat  Petrus  de  rots  is,  waar-
op  Christus  Zián kerk  zai  bouwen,  terwijl  Lukas  in  zián  evangeiíe
ais  het ware  een  inleiding  geeft  op  zián handeiingen  der  aposte-
1en  en wel  op  het  eerste  gedeelte  híervan,  de  handelingen van
Petms,
In  aile  drie  de  synoptische  evangeliën komt  duideliäk naar voren
de vooraanstaande  plaats  die  Petrug  onder  de  andere  discipelen
heeft  íngenonen.  Vaak  wordt  hiä  getekend  ais  de  woordvoerder  en
verwoordt  híá  de  geda,chten van  de  overíge  discípelen.

Het  is  een  wonder,  dat  Jezus  zelfs  mensen  met  een  zo  wísselende
aard  als  Petrus  heeft,  toch  in  Zi5n  di®nst  wil  gebruiken.
Als  we  zien  op  de  ontwikkeling van  Petrus'  leven,  mogen we  zeg-
gen,  dat  God  in  Zijn  liefüe  en  genade  een mens  wil  aanvaarden
zoais  hiá  is,  met het  karakter  dat hij  heeft,  maar  dat  door  de
werking  van  Gods  Geest  dit  karakter,  in  Zijn  diemst  genomen,   zo
gevomd  wordt  dat  het  vruchten  afwerpt  tot  Gods  eer  en  tot  opbouw
van het  lichaam van  Christus.



-35-

IilpERAÏUUR

-  Cullmem,  0.
Petms,  Jtlnger  -  Apostel  -  Märtyrer
mchen  ig672.

- Cümam,  o.

:rt=:e::;íd:nL;7e7tg.°S. Keph"   i"  TDNT vi

-  Der  Petrus  der Bibel
Eine  Ökmenígche  Untersuchung
Stuttgart  1976.

-  Stempvoort,  Prof.dr.  P.A.  van
Petms  en  zíjn  graf  te  Rome
Bmm  196o2.

-  ffimdle,   W.
Art.Petra  ,  Fels  in:  "eologisches  Begriffs  liexicon  zum N.T.
"ppertal  i9774.

Marms
-  Bolkestein,  nr.  H.H.

Het  evangelie  naar  Marcus  (PNT)
Nijkerk  ig662.

-  Calvin,  Johames
E*angelien-Hamoníe  2.  Teíl
Neukirchen  1974.

-  G-dmam,  W.
DaB  mangelium  nach  Markus
Berlin  19592.

-  I,ane,  W.I,.
me  Gospel  according  to  Mark  (Nlic)
iiondon  1974.



-36-

-Iieeuwen,   Dr.  J.A.C.   van
Het  evangelie  naar  Markus  (KV)
Kmpen  19644.

-  Pesch,  R.
Das  Markusevangelium  11   (HTK)
Freiburg  1977.

-Schmid,  J.
Het  evangelie  volgens  MaLrcus   (RNT  -vert.)
Bilthoven  1963.

-  Schweizer,  E.
Das  Ehangelium  nach  Markus   (NTD)
Göttíngen  ig76ï4.

Matth®üs

- G-dm-, W.
Das  Fhrangelium  nach  Matthäus
Berlin  1968.

-  Lohmeyer,  E.  /  W.   Schnaueh
Das  mangelium  des  Matthäus   (KEK)
Göttingen  ig674.

-Nielsen,  Dr.  J.T.
Het  evangelie  naar Mattheüs  11
Ni5kerk  1973.

-  Rídderbos.   Dr.  H.N.
Het  evangelie  naar  Mattheüs  11  (KV)
Kgmpen  19734.

-  Schmid,  J.
Het  evangelíe  volgens  Matteüs  (RNT  -vert.)
B11thoven  1965.



-37-

-  Schweizer,  E.
Das  Hrangelium  nach  Markus   (NTD)
Göttingen  ig76ï4.

IJukas

-  Geldenhuys,  N.
me  Gospel  of  liuke   (Nlic)
iiondon  1977.

-  Rengstorf ,  K.H.
Das  Emangelium  nach  liukas   (NTD)
Göttlngen  ig76ï5.

-  Schmid,  J.
H®t  evangelie  volgens  liucas   (RNT  -v®rt.)
Bilthoven  1963.

-  Schümam,  H.
Das  I]ukasevang®lium  I   (HTK)
Freiburg/Basel/Wien  1969.

Overi e literatuur
-  Bavínok,  H.

Gerefomeerde  Dognatiek  IV
Kampen  l93o4.

-  Blass/Debrunner/Rehkopf
Grammatík  des  neutestamentlíchen  Grieohisch
Göttlngen  ig76ï4.

-BronJmorËt,   Dr.   A.J.
Een  monografie  over  de  apostel  Petms  in:  Kerk  en  Theologie
1955,   pag.   45-52.

-  Calvijn,  Johames
lnstitutie,  boek  IV
Delft  z.j.7   (vert.   Sí2Eoo).



-38-

-  Gil8,   A.
Die  Petrusfrage  im  liichte  der  neuesten  Forschung  in:  meolo-
gische  Zeitschrift
1955  -  Heft  5,   S.   185-206.

-  GOppelt,   IJ.
Theologie  deg  Neuen  Testanents  1.
Göttíngen  1975.

-  Itterzon,  Dr.  G.P.  van
Het  primaat  van Petrus  en  de  Paus  in:  Het  kerkelijk  ambt  ín
8edin8` -
Kmpen  1974.   p.   70-76.

-  Moule,   C.F.D.

Some  Reflectíons  on  the  "Stone''  Pestimonia  in  Relatíon  to  the
name  Peter  in:  NTS  11
1956,   p.   56-58.

-  Müld®r,   Dr.  H.
Spporzoeker  in  Biábeise  ianden
Amsterdam  1973.

-  Mülder,  I)r.  H.
Gids  voor  het  Nieuwe  Testament
K"pen  1962.

-Ploeg,  Prof.dr.  J.  van  der
Vondsten  in  de  woesti5n  van  Juda
Utrecht  19593.

-POp,   F.J.
Bijbelse  woorden  en  hun  geheim
' s-Gravenhag®  19644.

-  Ridderbos,  Dr.  H.
De  komst  van  het  Konínkriák
Kampen  19722.



-39-

-  Stmlin,  G.
I)ie  Apostelgeschichte
Göttingen  ig76ï4
E±kur8:   I]Der  Begriff  "Apostel"  bei  liukasll.

-  Strack,  H.Ii.  /  P.  Billerbeck
Das  Ev.angelium  nach  Matthäus
mnchen  19562  MCF"Vi.

-Urik,  W.0.  vm
ln:  Bi3bels-hístorisch  woordenboek  IV
Utreoht/Antwerpen  1969,  kolom  118.

-  Velema,   W.H.

Het  Woord  werkt  door
Kmpen  1973.

-V®rsteeg,  J.P.
Het  evangelie  naar  ivlarkus:  het  evangelie  van  de  Zoon  des  mensen
Apeldoom  1976.

-Wikenhauser,  A.  /  J.   Sohmíd
Einleltung  in  das  Neue  Testament
Freiburg/Basel/Wien  19736.

-  lïulder,  H.
Petrus,  Paus  of Predíker,  in:  Beziming
1951,   p.   147.



-40-

REFERËTIES

/  1/      Blass/I)ebrmner/Rehkopf,:  par.   532,   S.   42;  vgl.   S.   45,
noot   5®

/  2/      Cullmam:  I'etrus,  S.  16.
/  3/       Cullmam:  PetruB,   S.   208fi.
/  4/      Cullmann:  "HT  VI,  p.   99.
/  5/       Grundmam:  Mattheüs,   S.  387.
/  6/      Cullmam:  Petrus,  S.  18f.
/  7/      Cullmam:  Pet"B,  S.  19,  noot  19.
/  8/       Vam  Üimik  in  BHlhr  H,  kolom  118.
/  9/      Mmdle  in  "L,  S.  313.
/10/      Oullmann;  Petms,  S.  20f.
/11/      milder:  Spoorzoeker,  p.  162vv.
/12/       Cullmann:  Petrus,   S.   22,  noot  22.
/13/      R.  Eisler:  Jesous  BasÉleus  ou  basileusas,  1929,  p.   67

(bi3:  Cullmam:  Petrus,   S.   21).
/14/      Nielsen  11,  p.  76.
/15/      Oullmam:  Petms,  S.  21.
/ï6/     f£ígï5uïim8=: £%mw:5esïegï:í.ï924  S.177

Cullman]i:   TDNT,   p.   101.
milder:  Gíds,  p.   129.
Mulder:   Gids,   p.   124.
Van  Steppvoort,  p*  8v.
Der  Petms,  S.   58.
Der  Petms,  S.   59.
Pegch'   S.   30.
J.  I)illesberger,  IV,
(bíj:  B®lkestein,  p.

/25/      Pesoh,   S.   29  en  Bolkestein,  p.  174.
/26/      BolkeBtein,  p.   175.
/27/       Grundmam:  Markus,   S.   167.
/2jB/         Van TiR3c!ro:Nc!rn,   T!.  Uf )2.

/29/       Grundmann:  Markus,   S.   168.
/30/      E.   Sohweízer,   S.  88.
/31/      Derpetms,  S.   64.
/32/       Calvijn:   Ehr.-Ham.   2,   S.   61.
/ïFj/       &cïFpeL*,  S.  2:ïl.
/34/      Van  der  Ploeg,  p.   104.
/ï5/        TifïrJ!e,  T}.   2:SíL.



-41-

/36/
/57/

lïR)l

/39/
/40/
/41/
/42/
/ ïf) l
/44/
/  4F5 l

/46/
nE]ËE]E

/47/
/48/
/  4í3 /

/50/

/51/
/52/
lïF)/

Versteeg,   p.   3.
Cullmamn:  Christologie,   S.   122-128
(bij:  Bolkestein,  p.178,  noot  14).

ïií#1B¥ËÏ:át:::,G;:c#g?t:og:rläroptischenTraditís?'276
Pesch,   S.   36-47.
Sehmid;  Marcus,   S.   191-196.
Versteeg,  p.  12.
PËsch,   S.   37.
Bolkestein,  p.  177.
Goppelt,   S.   225.
E.   Schweizer,   S.   27.
Pesch,   S.   29  noot  1.
Der  Petrus,   S.   95.
ner  Petrtis,   S.   95.
Mulder:  Petrus,  Paus  of  Prediker.
H.N.   Ridderbós,   p.   11.

##qE:í E::rË::cÏc¥±;:  s.  379
Cullmam:  Petrus,  S.  207.
Der  Petms,  S.  77.
RGG3  V,   S.   248
(bij:   TEL,   S.   315).

154/       PcÏp.  Ï!:5ö6.
/55/       Goppelt,   S.   26o.
/56/       E.   Schweízer:  Gemelnde  und  Gemeindeordnung,   S.   16.
/57/       E.   Schweízer:  Matthäus,   S.   218-220.
/58/      Von Hamack  en  otto

(bi5:   Gmndmann:  Matthäfis,   S.   387f.
/59/      Cullmam;  Petrus,  S.  208.
/60/      Cullmam:  Pehs,  S.  209f.
/61/      Oullmam:  Petms,  S.  182.
/62/      Calvljn:  Institutíe  IV,  6.
/63/      Strack/Billerbeck,  1,  S.  731f.
/64/      Cullmann:  Petrus,  S.  177-190.
/65/       Cullmann:  Petrus,   S.   230.
/66/      Oullmann:  Petrus,   S.   231.
/67/       Cullmann:  Petrus,   S.   233.
/68/      H.  Rídderbos:  par.   37.
/69/      Cullmam;  Petms,  S.  253f.
no|       T)er p®b:!E:irs,  s.  T6.



-42-

/]L/       TioJrm€f f e!r| Sc;bmï:mf h`,  S.  2:Íï2.
rï2/        ïÄ±e+E3Cïn,  P.  T5.
/73/      Niet  gebruikt.
/74/      Strack/Billerbeck,  1,  S.  730.
/75/       Van  Stempvoort,  p.  12.
/r|6/        Ven  T.ttergiciírL,  p.  T2..
/77/      Stra¢k/Bíllerbeck,  1,  S.  732f.
/78/      H.  Ridderbos,  p.   308.
/79/       K.l.   Sehmídt=   ÏDNT  111,   Ë.   527W.
/80/      H.   Ridderbos,  p.   309.
/81/      Oullmann:  Petms,  S.   211.
/82/       H.  Ridderbos,   p.   311.
|8;Fi/        T5a:NLrif 3k,  p.  ï2!f ).
/84/       Schmid:  Hattheüs,  p.   303v.
/85/      Nielsen,  p.  78.
|86/         VeíLf iïÄNíg.,   T!.  T1.

/87/      Cullmann:  Petrus,  S.   216  en  221ff .
/88/      Nielsen,  p.  80.
/89/       Cullmamn:   IDNÏ  VI.  p.   108.
/90/       Van  Stempvoort,  p.   153v.
/91/      Van  Stempvoort,  p.  154.
/92.|        T}®i ï!eïk:ri:rs,  S.  yr!.
/93/       Geldenhuys,  p.182.
/94/       Sohümann,  S.   271.
/95/      Stahlin,  S.  28-29.
/96/      I}erpetms,   S.   98.
/Cïn/        T)eíi  peí+;Tïrs,  S.  g9.


