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U leest het vast ook, alle kranten, talkshows, 

gesprekken op radio en t.v. gaan erover en gisteren 

nog was er een grote demonstratie in de stad 

Groningen: er is een tekort aan woningen, aan 

studentenkamers en studentenhuizen, er is veel 

nood en zorg in Bouwend Nederland. Waar kan ik wonen? Gisteravond is zelfs 

het universiteitsgebouw van de RUG tijdelijk bezet – allemaal voor 

woonruimte van nieuwe mensen die hun studie in de stad gaan doen. Ooit 

hebben we ons allemaal ergens gevestigd, sommigen van u zijn misschien al 

vaak verhuisd, maar ergens wonen is oneindig belangrijk: een dak boven je 

hoofd, een grond onder de voeten die je thuis is, een plek waar je alleen of 

samen kunt zijn en gasten kunt ontvangen. Waar ben je, hoe woon je?  

En velen van u zullen ook ervaren hebben dat het misschien juist de vaders 

waren die met je naar woonruimte gingen zoeken, die de hamer en de spijkers 

bij zich hadden om iets te vertimmeren zodat je er maar kon wonen, al was het 

maar een kamertje van 5 bij 2. De woningnood evenals de nood om je huis te 

kunnen verkopen, is niet alleen van nu – het heeft altijd bestaan – talloze 

verhalen zijn er al ooit over opgetekend. En in de katholieke beleefwereld 

kunnen heiligen daar een rol in spelen. Wellicht kent u de oude gewoonte om, 

als je je huis moet verkopen en het lukt maar niet, je een Sint Jozefbeeld in de 

tuin begraaft, en – vraag niet hoe - het is zomaar klaar. En hadden mensen in de 

vijftiger jaren een bouwvergunning nodig om te kunnen bouwen en te kunnen 

trouwen, een noveen tot Sint Jozef deed letterlijk wonderen!  Zoals we al 

hoorden van Paus Franciscus, Sint Jozef was als huisvader en pleegvader, als 

timmerman en degene die handelt in nood, een heel belangrijke Bijbelse figuur. 

In de Bijbel zelf lijkt hij een verzwegen en zwijgzame figuur, nergens neemt hij 

in de evangelies het woord. Hij verkiest het handelen boven het spreken.  

Hij voelt zich het best als zorgzame, nabije hoeder, die voor ons allen een 

voorbeeld is om zorg te dragen. Jozef komt uit het geslacht van David, maar de 

invloed van die koning David was in zijn tijd niet groot: er was Romeinse 

bezetting en samen met zijn verloofde Maria waren ze eenvoudig en gelovig.  

Jozef was door een crisis was heengegaan van twijfel en onzekerheid, toen het 

kind van Maria niet van hem bleek- hij zat met vragen en natuurlijk wilde hij 

Maria niet in opspraak brengen en dacht eraan in stilte van haar weg te gaan. 

Echter, hij wordt ‘rechtschapen’ genoemd, omdat hij met het oog van God naar 

Maria wou kijken en naar het leven dat zij droeg. En in een droom begreep hij 

dat het leven dat in Maria aan het groeien was, van God is. God handelt steeds 

anders dan wij denken. Bij de geboorte van Jezus is het anders. Jozef krijgt daar 

wel de verantwoordelijkheid over. Hij mag het kind de naam Jezus geven. Door 

Jozef krijgt Jezus een plaats in de stamboom, die teruggaat op koning David, ja 



zelfs op Abraham. Jozef haalt zijn kracht uit een woord van een engel in een 

droom. “Jozef, vrees niet Maria, uw vrouw tot u te nemen.” 

 

Door Jozef als pleegvader zal Jezus opgroeien in rechtschapenheid. Hij gaat de 

geschiedenis in met de naam van zijn vader en diens beroep. “Jezus, is hij niet 

de zoon van de timmerman?” (Mt. 13,55). Jozef zorgde voor hen die hem 

werden toevertrouwd. Hij geeft ons een voorbeeld in het hoeden en het zorg 

dragen voor anderen.  Hij vormt een huis voor Jezus – het dak boven Jezus’ 

hoofd, de grond onder zijn voeten, maar ook maakt hij Jezus tot lid van het 

huis van David – hij is de vader op de achtergrond die je niet hoort, ook niet in 

het evangelie van deze middag, maar die er was, gewoon er was.   

God laat zich zien in bezorgde moeders, in zorgzame vaders, in woorden en 

handen van zorgende mensen – daarom kunnen we rustig slapen, misschien wel 

met een briefje op het nachtkastje en zeggen en zingen met de psalmist mee: 

De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen?  

Niets te vrezen dus, Sint Jozef zorg, Sint Jozef dank!  

Amen.  
 


