
Verhalen uit de bijbel over St. Petrus 

 

Beste lezer/beste parochiaan, 

 

Petrus is de patroonheilige, zeg maar de 

beschermer van onze parochie. Naar die leerling 

van Jezus is onze parochie vernoemd. Petrus is 

een bijzonder figuur. Zijn naam betekent zoiets als 

‘rots’ of ‘rotsvastig’: op hem is de Kerk, als 

organisatie gebouwd, zo zeggen we dan. En de 

paus, zoals we die in Rome kennen, is zijn 

hedendaagse opvolger.  

Maar die Petrus begint eigenlijk als een hele 

gewone man, een ambachtsman, een visser.  

Iemand waarin wij ons dus kunnen herkennen. 

Iemand met allerlei hebbelijkheden en 

onhebbelijkheden. Iemand die soms driftig is,  

soms twijfelachtig, soms moedig, maar soms juist 

ook laf, iemand die voorop kan staan, maar zich soms juist ook terugtrekt, of wegvlucht van 

zijn opdracht.  

Kortom: Petrus lijkt een “normaal” mens te zijn, net als wij allemaal. Een mens met voors en 

tegens, maar een mens die ondanks alles van het begin af aan Jezus wil volgen, Jezus’ 

leerling wil zijn.  

 

Als we door de evangelielezingen, het boek Handelingen heen lezen en kijken naar die 

figuur van Petrus, komen we hem in al die hoedanigheden tegen. Steeds opnieuw mag 

Petrus het opnieuw proberen. Daarmee is hij ons zeer tot voorbeeld. Hij kan ons de weg 

wijzen hoe wij in een tijd zoals wij die nu meemaken - een moderne tijd - toch tussen mensen 

kunnen staan en Jezus kunnen volgen.  

 

Vandaar dat u hierna het eerste van een reeks artikelen vindt, die steeds op een andere 

manier vanuit een ander stukje van de bijbel, iets vertellen over die figuur Petrus. Wat vertelt 

Petrus ons voor vandaag, hoe is hij ons voorbeeld, hoe kan hij ons meenemen om de weg 

van Jezus te volgen, Jezus’ leerling te zijn. Ik wens u veel leesplezier! 

 

Henry Vermeulen 

 

 

 



Aflevering 1: Roepen van vier leerlingen onder wie Petrus 

 

Matteus 4, 18-22 

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield, 

zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd 

en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te 

werpen in het meer; het waren namelijk vissers. Hij 

sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van 

mensen maken.' Terstond lieten zij hun netten in de 

steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee 

broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer 

Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot 

de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en 

onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en 

volgden Hem.  

 

Je zult maar zo geroepen worden bij je naam: ‘Simon’, die ook Petrus genoemd wordt.  

Petrus, zo lezen we verderop in het verhaal, wordt hij pas wat later genoemd, maar de 

schrijver neemt hier alvast een voorsprong. Hij wordt geroepen, niet alleen, maar samen met 

zijn broer Andreas en even verder blijken nog twee broers, Jacobus en Johannes, geroepen 

te worden. Simpel: noemen van een naam, gevolgd door een vraag: ‘kom achter mij aan’. 

‘Volg mij’, zou je ook kunnen zeggen en dan met de conclusie aan het eind van dit korte 

stukje ‘en zij volgden hem’. Zij laten achter waar ze mee bezig waren en zijn bereid hem te 

volgen. Dat is bijzonder. Ga maar na: wanneer heb je dit in je eigen leven gedaan: iemand 

zomaar volgen. Misschien toen je je juiste partner tegenkwam: de vriend of vriendin die later 

je man of vrouw werd. Daar was je dan zo hoteldebotel van dat je bereid was hem of haar in 

alles te volgen. Maar een wildvreemde, iemand waar je bij horen zeggen misschien eens iets 

van wist; iemand waar je de naam, Jezus, misschien een keer van had horen noemen. Hij 

heeft waarschijnlijk zo’n uitstraling dat ze bereid zijn hem te volgen.  

Ook die Simon, die we Petrus noemen. Hij volgt Jezus. Een volgen dat met vallen en 

opstaan zal gaan gebeuren. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan was dat een stuk 

gemakkelijker want ik was vertrouwd met en ben opgegroeid binnen die Kerk die wij de 

Katholieke Kerk noemen, waar alle dingen al min of meer vooruitgezet zijn, waar de 

herkenbare tekens op de zondagen en door het leven heen, te zien zijn in de vieringen, in de 

sacramenten die ons worden toegebracht. Maar voor Petrus was dit alles nieuw. Hij gaat met 

een broer en een paar andere vissers en later met nog een aantal mensen meer, achter die 

ene man aan, volgt hem.  

 



Wat is dan volgen: er klakkeloos achteraan lopen?  

En alleen maar jouw voetsporen in zijn voetsporen zetten? Of zit daar toch ook iets in van 

wat we later noemen leerling-zijn. Probeer je hem te volgen in wat hij je voorzegt, voordoet, 

voorleeft. Dat zal pas echt volgen zijn. Zijn het eenvoudige mensen, die vissers, zijn het 

ambachtslieden, mensen die in iedere geval in staat zijn behoorlijk hun brood te verdienen? 

Ze hebben een vast beroep en een eigen boot en daarmee een eigen inkomen. Ze kennen 

het vak van visser-zijn. Dat beeld gebruikt Jezus voor hun eigenlijke taken: zij mogen vissers 

van mensen worden. Mensen die op zoek gaan naar mensen. Een taak die Jezus voor ons 

allen voorbehouden heeft. Maar die ook voor ons, als ik naar mezelf kijk niet altijd even 

eenvoudig, een opdracht is. Ook dat is volger zijn, leerling zijn. Petrus is de eerste naam van 

de groep leerlingen die genoemd wordt.  

 

Hij is een volger. Een volger van Jezus van Nazareth, één 

van de eerste christenen, zou je mogen noemen. Hij is ook 

een voorbeeld voor ons, de roep die Jezus naar hem toe laat 

horen is een roep die ook naar ons mag klinken. Daarom 

mogen ook wij in de voetsporen van Jezus en daarom in de 

voetsporen van Petrus treden. 

 

Henry Vermeulen, diaken 


