Het verhaal van Heilige Jozef

Door God gekozen als echtgenoot van Maria
God wil de mensen redden van het kwaad. Daarvoor moest zijn
Goddelijke Zoon mens worden. God koos Maria uit als Moeder
van Jezus. Maar Maria heeft ook een man nodig die samen met
haar kan zorgen voor de kleine Jezus. Uit alle mannen uit het
land Israël in die tijd werd de heilige Jozef door God uitgekozen
als beschermer voor Jezus en Maria.
Een héél bijzonder verhaal! Lees verder.

Jozef wordt uitgekozen
Dit verhaal staat niet in de Bijbel. Het is een verhaal dat lange tijd is doorverteld
en daarna opgeschreven. Of het precies zo is gegaan, weten we niet zeker.
We weten wel dat God mensen nodig heeft voor zijn plannen en dat
Jozef `JA´ zei op wat God van hem vroeg. Net zoals Maria.

Een man voor Maria
Op een dag verscheen er een engel bij de Hogepriester van de
Joden en zei: “Zacharias, laat alle weduwnaars (= mannen van wie
de vrouw gestorven is) naar Jeruzalem komen. God zal je een teken
geven wie de juiste man is voor het meisje Maria.“
De mannen moesten allemaal een tak meebrengen. Toen ze er
waren, ging Zacharias de tempel binnen om te bidden om het
beloofde teken. Daarna kwam hij naar buiten, en zie, een
wonder: aan de tak van Jozef kwam opeens een witte bloem!
Bescheiden sputterde Jozef tegen dat hij te oud was en dat er
betere mannen waren die graag met het lieve meisje wilden
trouwen. Maar de priester zei: “God wil het zo.”
En zo gebeurde het dat Jozef, een timmerman uit de familie
van de beroemde Joodse koning David van lang geleden,
de man werd van Maria. Een héél goede man, zoals God wist.

Jozef en Maria
Niet veel later, gebeurde er een nog veel groter wonder.
Dit verhaal staat wel in de Bijbel. Bij luikje 2 is er al iets over verteld.
Hieronder lees je wat het betekende voor Jozef.

Een bijzondere droom
Niet lang nadat de engel bij Maria was geweest, hoort Jozef dat
Maria in verwachting is. En net als Maria begrijpt hij er niets van.
Hoe kan dat nu?
Die nacht duurt het erg lang voordat hij in slaap valt. Maar God
komt hem te hulp. In een droom ziet Jozef een engel die zegt:
“Jozef, maak je geen zorgen. Maria is in verwachting door een
wonder van God. Ze zal een zoon krijgen, de Zoon van God.
Als Hij geboren is, moet je Hem Jezus noemen, want Hij zal de
mensen redden uit hun zonden. Je weet toch wel dat God al lang
geleden een Redder heeft beloofd?”

Wanneer Jozef wakker wordt, begrijpt hij wat God van hem wil:
als een vader zorgen voor Jezus en Maria beschermen.
Ja, dat zal hij doen. God zal hem vast daarbij helpen.

Bron: Evangelie volgens Matteüs 1, 18-25

