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St. Petrus, de eerste paus, werd geboren
in Betsaïda, maar woonde tijdens het 
optreden van Jezus in Kafarnaüm, heette
aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of 
Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij
waren vissers op het moment dat Jezus
hen vroeg Hem te volgen. Van Jezus
kreeg hij de Aramese naam Kefas (rots),
in het Grieks Πέτρος (Pétros). In de Bijbel
lezen we dat Petrus een schoonmoeder
had. Zij werd door Jezus genezen van
koorts. (Matteüs 8: 14-15). Als Petrus een
schoonmoeder had, moet hij dus ook een
vrouw gehad hebben. 

Via Paulus is bekend geworden dat Petrus
zijn vrouw meenam op zijn missiereizen:
‘Zouden wij niet het recht hebben een
vrouw mee te nemen op onze reizen,
zoals de andere apostelen en verwanten
van de Heer en Kefas...?’ (1 Korinthe 9: 5). 

Na de opstanding van Jezus kreeg Petrus
van Jezus de opdracht om op te treden als
herder van zijn kudde (de Kerk), zie Mat-
teüs 16: 18.

Petrus werd in het jaar 44 samen met 
Jacobus (de Meerdere) door Herodes
Agrippa gevangengenomen, maar werd
na korte tijd bevrijd door een engel. Petrus
ging toen preken in Antiochië, Klein-Azië,
Korinthe en in Rome. Tijdens de vervol-
ging door Nero stierf hij de marteldood in
64, waarbij hij op eigen verzoek onderste-
boven gekruisigd werd. Van Petrus zijn 
enkele brieven in de Bijbel opgenomen.

Petrus wordt uitgebeeld in een lange 
tunica en mantel, op blote voeten, soms
met één sleutel in de hand (van de hemel),
of met twee sleutels (van hemel en aarde),

ook wel met drie sleutels (symbool van de
drievoudige macht in de hemel, op aarde
en in de hel). Soms is hij afgebeeld met
een schip of een vis, verwijzend naar zijn
beroep als visser. Ook is bij hem soms te
zien een omgekeerd kruis waarop hij de
marteldood stierf, want Petrus voelde zich
niet waardig om op dezelfde manier als
Christus gekruisigd te worden, ook te zien
zijn de kettingen waaraan hij vastzat toen
de engel hem bevrijdde. Verder wordt hij
ook wel afgebeeld als paus met tiara,
kruisstaf, met drie dwarsbalken, pallium,
albe, palmtak, schriftrol, kerkmodel, wijwa-
tervat met of zonder kwast. Ook een af-
beelding met een haan ontbreekt niet,
verwijzend naar het moment dat hij Jezus
verloochende.

Petrus is de patroonheilige van vele be-
roepsgroepen, zoals vissers, schippers,
metselaars. Hij wordt aangeroepen tegen
koorts, kinkhoest, onvruchtbaarheid en
vele andere.

Ook wordt hij vaak afgebeeld met Jezus
die hem de sleutel van de hemel aanreikt,
of met de H. Paulus, omdat zij op dezelfde
dag en uur zouden zijn vermoord. Vandaar
dat zij dezelfde kerkelijke feestdag 29 juni
hebben. 

St. Paulus, werd geboren rond 10 vóór
Christus in Tarsus, waardoor hij het 
Romeinse burgerrecht verkreeg en daar
de Griekse taal leerde kennen. Hij was
tentenmaker en een geleerde Farizeeër,
en werd een felle christenvervolger. Hij
gaf zijn goedkeuring aan de moord op 
Stefanus die gestenigd werd.

Paulus had aanvankelijk de naam Saulus,
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maar Jezus gaf hem de naam Paulus toen
hij op weg was naar Damascus en van zijn
paard viel na een blikseminslag. Jezus
verscheen hem en vroeg waarom hij Hem
vervolgde. Deze ervaring veranderde 
Paulus in een van de vurigste verspreiders
van het christelijk geloof. Toen hij uiteinde-
lijk in Damascus de nieuwe leer begon te
preken, moest hij op zekere dag ’s nachts
in een rieten mand de stad uitvluchten om
niet vermoord te worden. Nadien preekte
hij in Klein-Azië, op Cyprus, in Griekenland
en ten slotte in Rome, waar hij de martel-
door stierf, door onthoofding aan de Via
Ostia. Volgens de overlevering op 
hetzelfde moment dat Petrus op de Vat-
caanse heuvel gekruisigd werd.

Paulus schreef verschillende brieven
waarvan er vele in het Nieuwe Testament
zijn opgenomen en waarvan de inhoud
niet altijd even gemakkelijk te bevatten is.
Het is de onvervangbare betekenis van
Paulus, dat hij op het heilsgebeuren en op

de persoon van de mensgeworden Zoon
van God een diepe theologische reflectie
geeft. De centrale begrippen aangaande
de Verlossing danken wij aan zijn verza-
melde werken.

Hij wordt vaak afgebeeld als apostel in een
lange omgorde tuniek en mantel, op blote
voeten, met een of meerdere zwaarden,
naar analogie met de sleutels van Petrus.
Ook wordt hij wel afgebeeld met wolf en
lam, verwijzend naar zijn toestand voor en
na zijn bekering. Voorts wordt hij afge-
beeld met een boek, schriftrol of pen (zijn
brieven), een duif (goddelijke inspiratie),
een slang (die hem beet, maar wat hem
niet deerde) en drie bronnen bij zijn voe-
ten, verwijzend naar de legende dat er drie
bronnen ontsprongen op de plaats waar
zijn hoofd de aarde raakte toen hij werd
vermoord. Ook bestaan er afbeeldingen
waarop Paulus met zijn hand zijn rechter-
oog bedekt als verwijzing naar zijn tijde-
lijke blindheid nadat hij van zijn paard viel
toen hij op weg was naar Damascus.

Paulus is de patroonheilige van de theolo-
gen, wevers, doven, touwslagers, wapens-
meden en mandenmakers (verwijzend
naar zijn vlucht in een rietenmand). Hij
werd aangeroepen tegen slangenbeten,
hagel en onweer op zee.

Op een bronzen medaille van het Vaticaan
(2de eeuw) komen beide apostelen voor.
Sinds de twaalfde eeuw staan deze apos-
telen op de ene kant van het loden zegel
voor de pauselijke bullen en op de andere
kant staat de naam van de regerende
paus.  

Gijs ter Veer ofs

Paulus en Petrus


