
Woordstudie over petra 
 
 3542 petra  
 
Het zelfstandig naamwoord (vrl.) petra betekent (1) ‘rots’, en (2) ‘rotsblok, (een) rotssteen’. 

   Het is allereerst het gewone woord voor ‘rots’, zowel voor een op zichzelf staande berg 
van harde steen als voor een grotere rotsformatie of rotsketen. Voor dit laatste wordt vaak 
het meervoud ‘rotsen’ gebruikt, zoals in Matt.27:51, waar we lezen over de rotsen die 
scheurden door de aardbeving bij Jezus’ sterven. Het was in de Oudheid niet ongebruikelijk 
een graf in een rots uit te houwen (Marc.15:46 par.). Evenals in het buitenbijbelse Grieks 
wordt er in sommige gevallen, zoals uit het verband blijkt, op een van nature holle rots 
gedoeld, zodat men het woord kan weergeven met ‘rotshol, spelonk’, zoals in Openb.6:15 
‘de rotsholen van de bergen’ (vgl. vs.16, en in het OT bv. Jes.2:10 LXX). Elders gaat het 
om ‘rots’ als grondsoort, zodat het neerkomt op ‘rotsgrond’ (Luc.8:6,13; vgl. de afleiding 
3544 petr�d�s ‘rotsachtig’). En zo is ‘rots(grond)’ door de vastheid en stevigheid ervan een 
geschikte ondergrond voor het bouwen van een huis, waarover Jezus in een gelijkenis 
spreekt (Luc.6:48 par.). In 1Cor.10:4 heeft Paulus het over een ‘geestelijke rots’ die de 
Israëlieten tijdens de woestijntocht vergezelde, namelijk ‘de Christus’ (zie comm. ter 
plaatse). 

   De tweede, meer speciale betekenis, waarbij het gaat om een blok dat van een rots 
afkomstig is of daaruit gehouwen, komt in het NT alleen in overdrachtelijke zin voor. Ten 
eerste vinden we het in de bekende aanhaling uit Jesaja: ‘Ik (nl. God) leg in Sion een steen 
van aanstoot en een rotsblok van struikeling (of: van ergernis)’ (Rom.9:33; vgl. 1Petr.2:7-
8), een beeldende aanduiding voor de Here Jezus, aan Wie velen aanstoot nemen (vergelijk 
ons ‘struikelblok’). Ten tweede duidt Jezus Zelf in Matt.16:18 Petrus aan als een ‘rotssteen’ 
of ‘rotsblok’, een fundament waarop Hij Zijn gemeente zal bouwen, zodat het woord als 
zinnebeeld van vastheid en onwrikbaarheid gebruikt is (zie comm. aldaar, en namenstudie 
0431 Petrus; vgl. ook de twaalf fundamenten van het nieuwe Jeruzalem met de namen van 
de apostelen in Openb.21:14). 

   Vergelijk voor de betekenis 2086 themelios ‘fundament’, 2700 lithos ‘steen’, 3218 oros 
‘berg’, en 4078 sp�laion ‘grot, spelonk, hol’. 

 

 

 .1 petra  rots (1)

 .2 petran rots (4)

 .3 petras rots (2 ev – 4 mv)

 .4 petr�i rots (3)

 .5 petrai rotsen (1)

 .6 petras zie 3

 .7 petrais rotsen (3)
     



 Matt. 7:24 en verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots .2  
  7:25 en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest .2  
  16:18 en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen .4  
  27:51 en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, .5  
  27:60 in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, .4  
 Marc. 15:46 in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, .3  
 Luc.  6:48 die bij het bouwen ... het fundament op de rots gelegd heeft .2  
   SV de waterstroom ... kon het niet bewegen; want het was op de 

steenrots gegrond
.2º  

  8:6 een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde 
het,

.2  

  8:13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord ... ontvangen; .3  
 Rom. 9:33 Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, .2  
 Openb. 6:15 En de koningen ... verborgen zich in de holen en de rotsen der 

bergen;
.6  

  6:16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons .7  

 


