
Goede Sint Jozef, 
U hebt zo goed gezorgd voor Maria en Jezus; 

zo kon Jezus veilig opgroeien 
en aan zijn grote werk beginnen. 

 Wij vragen u:
 Help ook ons op onze weg door het leven 

 en leert u ons luisteren en doen wat God zegt. 
Amen

 

                              Sint Jozef
                           Op 17 maart vieren we het feest van Sint Jozef. Jozef
                      is altijd wat op de achtergrond. Hij is bescheiden en heel 
trouw. Toch was zijn werk enorm belangrijk. Hij was een vader voor Jezus 
en heeft Maria en Jezus altijd goed beschermd. En ook nu nog is Sint 
Jozef een beschermer van de gezinnen; dus ook van onze gezinnen!

Een engel waarschuwt Jozef

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (2, 1-23)

Jezus is geboren in Betlehem in de tijd dat Koning Herodes de baas is in het land. In de 
stad Jerusalem komen wijze mannen uit het Oosten aan. Een ster heeft hen de weg 
gewezen. Ze vragen waar de nieuw koning geboren is. Geleerden in Jeruzalem noemen    
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Jozef
Timmerman

Jozef luistert naar de waarschuwing
Jozef is een gelovige man. Hij luistert goed naar wat God tegen hem zegt. Zo weet Jozef wat hij moet 
doen om goed te kunnen zorgen voor Maria en Jezus. Omdat Jozef luisterde naar de waarschuwing 
van de engel bleven Maria en Jezus veilig. Zo kon Jezus volwassen worden en aan zijn grote werk 
beginnen. Wij kunnen veel van Jozef leren. Vooral dat hij luisterde naar het Woord van God dat hij via 
de engel in zijn dromen kon verstaan. Luisteren en doen wat God zegt; dat is echt Jozef. 

Sta op, vlucht met het 
Kind en zijn moeder 

naar Egypte en blijf   
     daar tot ik u 
         waarschuw!

Bethlehem en koning Herodes wil dat ze daar gaan kijken of 
     het zo is en terugkomen om het hem vertellen. Zo vinden 
         het Kind in Bethlehem in een stal. Ze zijn enorm blij en 
           knielen neer uit eerbied voor het Kind. Ze halen hun 
             schatten tevoorschijn en geven Hem goud, wierook en 
              mirre als geschenk. Dan gaan ze terug naar hun land. 
              Maar ze gaan niet terug naar Herodes, want in een 
              droom heeft God hen gewaarschuwd om dat niet te 
             doen. Ze nemen een andere weg terug. Als de Wijzen 
            weg zijn, komt er in een droom een engel van de Heer 
          bij Jozef. Hij zegt: “Sta op, vlucht met het Kind en zijn 
       moeder naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want 
    Herodes wil het Kind doden.” Jozef staat meteen op en 
diezelfde nacht nog vlucht hij met het kind en zijn moeder naar 

Egypte. Later sterft koning Herodes en dan komt er opnieuw een engel van de Heer in 
een droom bij Jozef. Hij zegt: “Sta op, ga met het Kind en zijn moeder naar het land 
Israël, want zij die het Kind wilden doden, zijn gestorven.’ Jozef doet wat de engel zegt, 
hij neemt het kind en zijn moeder mee en zo gaan ze terug naar het land Israël. Maar 
omdat de zoon van Herodes nu koning is, gaat Jozef niet richting Jerusalem. God 
stuurt ze naar Nazaret. Daar gaan ze wonen.


