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Het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus vervult ons met vreugde: Petrus, die als 

eerste van allen het geloof heeft beleden; Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een 

heeft met de heilige rest van Israël de jonge Kerk gesticht; de ander werd de leraar van de 

volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene 

gemeenschap van Christus opgebouwd. 

Met deze woorden van de prefatie eert de liturgie vandaag de heiligen Petrus en Paulus. Ze 

vormen een samenvatting van de rol die ieder van hen heeft gespeeld bij het begin van de 

verkondiging van het evangelie en de opbouw van de Kerk. In het boek van de Handelingen 

van de Apostelen wordt feitelijk hun levensverhaal verteld. En wel zo dat zowel Petrus als 

Paulus worden beschouwd als de volmaakte navolgers van Christus. We zien hen beiden in 

de rol welke Jezus heeft in de evangeliën. Ze stierven beiden de marteldood net als de Heer. 

Hun beider karakter verschilde opvallend, er waren ernstige onderlinge verschillen in 

opvatting over hoe om te gaan met de oude Wet voor de nieuwgedoopten. Maar in hun 

onvoorwaardelijke liefde voor Jezus vonden ze elkaar als broeders. 

In het Matteüsevangelie speelt Petrus een belangrijke rol. De evangelist ziet Petrus als 

degene die een brugfunctie heeft tussen de christenen uit de Joden en de christenen uit de 

heidenvolken. In die zin heeft Petrus een heel eigen plaats en rol bij het ontstaan van de 

Kerk. Als deze unieke historische figuur is Petrus echter tegelijk ook een oerbeeld van de 

christen in het algemeen. Iedere christen is net als Petrus gelovig en twijfelend, een leerling 

van Jezus en tegelijk een loochenaar, belijdend en verradend, sterk en zwak, liefhebbend en 

laf. Maar beslissend is de band met Christus. Wat er ook gebeurt in ons leven: als we ons net 

als Petrus steeds weer tot de Heer keren en Christus belijden  als de Messias, de zoon van de 

levende God, dan zijn we ware leerlingen naar het hart van Jezus en in de zin van het 

evangelie volgens Matteüs. 

Jezus vraagt zijn leerlingen: “Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon?” 

Het antwoord van de leerlingen verwijst niet alleen naar de toenmalige tijd, maar het toont 

dat ook wij hedentendage Jezus niet altijd zien als degene die Hij werkelijk is. Ook wij geven 

in ons hart vaak een antwoord dat achterblijft bij de eigenlijke Christusbelijdenis waartoe 

Matteüs ook ons zou willen uitnodigen. ``Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen 

Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.`` 

Wanneer houden we Jezus voor Johannes de Doper? Johannes is de grote asceet. Door velen 

geëerd, maar als de onthechting en ascese de boventoon gaat voeren dan verliezen we een 

wezenlijk aspect van Jezus´ persoon en leer uit het oog. Jezus werd een gulzigaard en een 

wijndrinker genoemd: Hij at en dronk en kon er kennelijk van genieten. Als onthouding leidt 

tot een ontkenning van leven en van levensvreugde dan verduistert ze onze blik op Jezus. 



Jezus is niet Elia. Elia is wel de grote profeet, maar hij streed voor het zuivere geloof en ging 

daarbij letterlijk over lijken: hij doodde de Baalpriesters. Jezus is de grootste van de profeten 

in die zin dat hij door zijn boodschap mensen voor God wil winnen in plaats van vernietigen. 

Jezus is niet Jeremia. Jeremia moest het opnemen tegen koningen, edelen, priesters en 

profeten. Hij bleef volhouden ondanks tegenwerking, maar zijn prediking moet toch als 

mislukt beschouwd worden. Hij werd vervolgd en mishandeld, net als Jezus, maar Jeremia 

vervloekte zijn bestaan. Hij was een man van strijd die het lijden leek te verheerlijken. Maar 

Jezus is niet gekomen opdat wij zouden lijden, maar om ons léven te geven en gelukkig te 

maken. 

Op de eerste vraag hebben alle leerlingen van Jezus geantwoord. Maar op de vraag: ‘Maar 

gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ antwoordt alleen Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de 

levende God.’ De Messias is degene die zijn volk uit de gevangenschap bevrijdt. Petrus 

erkent Jezus als degene die naar vrijheid leidt. Jezus is de Zoon van de levende God. 

‘Levende God’ heeft in de christelijke verkondiging een belangrijke betekenis gekregen. Jezus 

heeft tegenover zijn critici betoogd dat de God van het verbond een God van levenden is, 

niet van doden. De levende God staat in schril contrast met de dode afgoden. De levende 

God is de God die leven schept, die in de geschiedenis handelt en wiens handelen iets in 

beweging brengt. De God, Vader van Jezus, is een God van leven en wij ontmoeten Hem 

alleen daar waar we zelf levend zijn. De zending van Jezus bestaat erin dat wij leven hebben, 

en wel in overvloed. Wie alleen maar aan de correcte belijdenis vasthoudt, zonder dát te 

ervaren wat hij belijdt, die heeft God niet begrepen. Jezus zien zoals Hij is en door Hem God 

kennen dat betekent vrij worden, zoon worden en tot leven komen. 

Jezus prijst Petrus gelukkig: ‘Zalig zijt gij, Simon’ , want hij heeft het geloof beleden dat 

werkelijk overeenstemt met het geheim van God en het geheim van Jezus. Tot dit geloof wil 

de evangelist alle christenen uitnodigen. De belofte van Jezus aan het adres van Petrus heeft 

in de geschiedenis verschillende interpretaties gekend: ‘Gij zijt Petrus en op deze steenrots 

zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.’  De kerken van 

het Oosten volgen in hun uitleg Origenes en zien in de rots het geloof van Petrus waarop 

Jezus zijn kerk grondvest. Wie als Petrus gelooft is fundament van de kerk van Christus. Ook 

op ons geloof bouwt de Heer zijn Kerk. 

Jezus prijst Petrus zalig vanwege zijn geloof en zijn inzicht. Hij ziet in de belijdenis van Petrus 

een openbaring van God: God zelf heeft immers aan Petrus dit inzicht gegeven. Aan dit 

geloof moeten wij ons meten. Maar ook voor ons is het een gave van God. Het is echter geen 

geloof dat alleen met woorden wordt beleden, maar dat bovenal geleefd wordt. Een geloof 

dat getuigt van goddelijk leven, dat gekenmerkt wordt door de vrijheid van de kinderen van 

God, door de ervaring van hun goddelijke waardigheid als zonen en dochters van God en 

door de ervaring van de levenskracht die van de God en Vader van Jezus Christus komt. 

Amen. 


