Bezinning 579: Heilige Jozef 5 1
Matteus 1,1-25 = advent 4° zondag A-jaar; Kerstmis vooravond 2

Het Woord
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte
Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte
Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij
Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte
Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,
Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Kizkia verwekte Manasse,
Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van
de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabbel,
Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwerkte Azor, Azor verwekte Sadok,
Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan,
Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekte,
die Christus genoemd wordt.
Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische
ballingschap veertien generaties en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien
generaties.
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan
Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man
Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar
in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want
het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam
Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een
zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven’, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
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Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich
als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij
gaf hem de naam Jezus.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit is het enige verhaal waarin Jozef zo expliciet en uitgebreid voorkomt. Wat zegt Matteus over
hem? Jozef is een rechtvaardige. Daarmee is al heel veel gezegd. Hij staat in de joodse traditie en
leeft zoals de Heer het voorstelt. Hij is een model voor ons geloof.
Als zijn verloofde zwanger is, wil hij haar niet te schande zetten. Hij kon heel haar leven
verwoesten. Hij had het recht aan zijn zijde. Maar hij wil dat niet. Hij is zo empathisch en
meevoelend, dat hij een andere uitweg zoekt. Tot tweemaal toe wordt gezegd dat hij nadenkt en
de zaak overweegt. Maar uit zichzelf komt hij niet tot de gewenste oplossing.
Als de situatie geblokkeerd zit, krijgt hij een droom waarin de Heer hem via een engel aanspreekt.
Eenmaal ontwaakt doet Jozef prompt en volledig wat hij in de droom vernam. Hij gelooft dus die
boodschap. Hij herkent Gods spreken.
Jozef huwt dan met Maria. Zo wordt Maria alle schande bespaard en kan Jezus opgroeien in een
goed gezin.
Jozef gaat zo ver dat hij geen gemeenschap heeft met Maria totdat Jezus geboren is. Wat een
eerbied en respect voor het werk van God in zijn vrouw.

Het Woord in mijn leven
In hoever ben ik een rechtvaardige? Doe ik mijn uiterste best om iedereen schande te besparen?
Erken ik Gods spreken in mij(n dromen)? Voer ik prompt uit wat de Heer mij vraagt? Respecteer ik
voldoende het handelen van God in andere mensen?
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Bidden met het Woord
Heilige Jozef,
u bent een rechtvaardige:
u leeft volgens Gods wil.
u bent liefdevol fijngevoelig
en attent voor Maria.
U staat open voor Gods droom,
voor zijn Woord, zijn boodschap.
U bent zoon van David,
van koninklijke bloede.
Maar u bent ook eenvoudig,
nederig, gewoon en gehoorzaam.
U plaatst Jezus in de lijn van David,
zodat Hij zoon van koning David
en Messias-Christus kan zijn.
U roept de kern van ons geloof uit,
als een ware apostel:
‘Jezus’: ‘God redt van de zonden.’
Uw zorg voor Maria en Jezus
is legendarisch voorbeeldig.
Zegen alle echtgenoten
met al die deugden. Amen.
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