
Jaar B – Hoogfeest van Sint Jozef – 19 maart 2021 
 

“Jozef, haar man, was rechtschapen.” (Matteüs 1,19)  
 

Inleiding 

Jozef, de zwijgzame heilige wiens daden zo spreken, verdient het om vandaag in het 

zonnetje gezet te worden. ‘Ik kan me niet indenken hoe je aan de Koningin der engelen kunt 

denken en aan de lange tijd die zij doorbracht met het Kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te 

danken omdat hij hen zo goed help.’ (St. Theresia van Avila, Boek van mijn leven, 6.8)  

 

Eerste lezing: 2 Samuël 7,4-5a en 12-14a en 16 

Koning David mocht de tempel niet bouwen, zijn zoon Salomo wel. Tijdens de regering van 

koning Salomo was Israël op zijn grootst. Een regionale grootmacht. Maar daarna ging het 

bergafwaarts. Eerst kwam de scheuring van het rijk. Vervolgens ging het richting de 

ballingschap. Daarna kwam de tweede tempel, maar het werd niet meer zoals het was. 

Afstammeling Jozef is een obscure timmerman in een gehucht in Galilea. Hoezo ‘uw troon 

staat vast voor eeuwig’? Toch bouwt Jezus een ‘huis ter ere van Gods naam’: de Kerk. Op 

een heel andere manier dan David ooit had kunnen dromen, krijgt zijn koninklijke macht 

eeuwige toekomst. Maar zo gaat het vaker. Wij maken ons een voorstelling bij Gods 

woorden, maar ze zijn vaak verrassender dan we eerst dachten.  

 

 Gebed: Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons. (Litanie van de H. Jozef)  
 

 Vraag: Sta ik open voor Gods verrassingen? Of zit ik vast aan eigen voorstellingen?  
 

Tweede lezing: Romeinen 4,13 en 16-18 en 22 

Abraham en Jozef kunnen elkaar de hand schudden in de hemel, waar geen hygiëne dat 

verbiedt. Beiden waren vader op een heel bijzondere manier. Heel anders dan normaal. Ze 

zullen zich er wel eens vreemd om gevoeld hebben. Maar vooral: bevoorrecht. Abraham 

was kinderloos maar werd ‘vader van vele volken’. Vader van alle gelovigen. Jozef was 

waarschijnlijk ook oud toen hij vader werd. Je hoort tenminste niets meer van hem na Jezus’ 

twaalfde jaar. Jozef wordt weleens ‘voedstervader’ genoemd. Met goede reden. Maar laten 

we hem de titel ‘vader’ niet ontzeggen. ‘Je vader en ik’, zegt Maria ergens tegen Jezus. Ook 

zonder het Kind verwekt te hebben, is Jozef werkelijk vader. Beeld van dé Vader. Hij 

beschermt moeder en kind. Leert Jezus lopen. Timmeren. Bidden. Na Maria is er niemand 

zo vertrouwelijk en zo langdurig opgetrokken met de Redder van de wereld. Jezus deelt 

alles met ons. Hij gaf zijn Moeder aan het kruis tot onze moeder. Zou Hij zijn aardse vader 

dan ook niet met ons delen?  

 

 Gebed: Zeer sterke Jozef, bid voor ons. (Litanie)  
 

 Vraag: Is St. Jozef een vader voor jou?  
 

Evangelie: Matteüs 1,16 en 18-21 en 24a 

De Jozef van het oude testament en die van het nieuwe testament lijken wel op elkaar. Beide 

zijn voorbeelden van kuisheid. (Jozef vluchtte toen zijn meesteres hem wilde verleiden.) 

Beide staan bekend om hun dromen. Beiden zijn ‘rechtschapen’, ze doen iedereen recht. Het 

gedeelte wordt vanouds verschillend uitgelegd. Sommige uitleggers zeggen: Jozef verdacht 

Maria van overspel. Maar er bestaat ook de even oude uitleg van de eerbied. Jozef wist dat 

Maria zwanger was van de H. Geest. Maar hij voelde zich onwaardig. ‘Wees niet bevreesd’, 

zegt de engel daarom.  
 

 Gebed: Zeer kuise Jozef, bid voor ons. (Litanie)  
 

 Vraag: Droomt u wel eens iets bijzonders?  


