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WAKEN MET DE HEILIGE JOZEF 

Een tip: nodig naar deze wake in het bijzonder de (groot)vaders van de eerste 

communicanten en de vormelingen uit. 

Centraal staat een beeld/afbeelding van de heilige Jozef. 

Elke gelovige krijgt een kaartje en een pen. 

 

Lied 

themalied Leef zonder angst 

 

Welkom en inleiding 

 

Eerst even samen het filmpje over Jozef 

bekijken (tenzij men de mensen 

gevraagd heeft dat vooraf te doen). 

De evangelies noemen Jezus de zoon 

van Jozef. Heel veel vertellen ze niet, 

Jozef is een stille man op de 

achtergrond. Maar ze laten wel zien welk 

type vader hij was en hoe God in hem 

heeft gewerkt. In deze wake kijken we 

naar de heilige Jozef en laten ons leiden 

door enkele overwegingen van paus 

Franciscus in zijn brief Met het hart van 

een vader. 

 

 

1. 

Uit het evangelie volgens Matteüs 

Toen 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 stilte te verstoten. 

Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, 

die 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.’ (…) 
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Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. 

1,18-21.24 (vertaling NBV21) 

 

Paus Franciscus schrijft: 

Vaak gebeuren in ons leven dingen waarvan we de betekenis niet begrijpen. In onze 

eerste reactie zijn we dan teleurgesteld en opstandig. Jozef liet zijn bedenkingen 

achterwege om het verloop van de gebeurtenissen te aanvaarden en om (…) zijn 

verantwoordelijkheid op te nemen. (…) Precies zoals God tegen Jozef zei, zo zegt Hij 

ook tegen ons: wees niet bang! We moeten al onze woede en teleurstelling opzij 

zetten en de dingen omarmen zoals ze zijn, zelfs als ze niet lopen zoals wij het 

willen. Niet alleen uit berusting maar met hoop en moed. Ons leven kan op 

wonderbaarlijke wijze herboren worden als we de moed vinden om in 

overeenstemming met het Evangelie te leven. Het maakt niet uit of alles verkeerd 

uitdraait of dat sommige dingen niet opgelost kunnen worden. Zelfs in rotsachtige 

grond kan God bloemen laten groeien.  
Patris Corde, p13-14 

 

Lied 

Bonum est confidere (Taizé) 

 

2. 

Uit het evangelie volgens Matteüs 

Een engel van de Heer verscheen aan Jozef in een droom en zei: 

‘Maak je gereed 

en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. 

Blijf daar tot ik je weer roep, 

want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 

Jozef maakte zich gereed 

en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, 

waar hij bleef tot de dood van Herodes. 

(…) 

Nadat Herodes was gestorven, 

verscheen er in een droom aan Jozef een engel van de Heer, die zei: 

‘Maak je gereed 

en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël. 

Want zij die het kind om het leven wilden brengen, 

zijn gestorven.’ 

Jozef maakte zich gereed  

en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. 

Maar hij durfde niet naar Judea te gaan 

toen hij hoorde dat Archelaüs daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. 
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Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen 

week hij uit naar Galilea, 

waar hij ging wonen in de stad Nazaret. 

2,13-15.19-23 

 

 

Paus Franciscus schrijft: 

Ons leven lijkt soms overgeleverd aan de grilligheid van sterke krachten. Maar het 

Evangelie vertelt ons dat God altijd erin slaagt te redden wat er echt toe doet, op 

voorwaarde dat we dezelfde creatieve kracht oproepen als de timmerman van 

Nazaret. Als God ons soms niet lijkt te helpen, betekent dat niet dat Hij ons in de 

steek heeft gelaten, maar dat Hij vertrouwt op ons en op onze creatieve 

mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden.  
Patris Corde, p16-17  

 

Lied 

Sta gelovig in het leven (ZJ755) 

 

3. 

Uit het evangelie volgens Lucas 

Toen zijn ouders Jezus na drie dagen angstig zoeken  

in de tempel teruggevonden hadden,  

begrepen ze niet wat Hij tegen hen zei.  

Jezus reisde met hen terug naar Nazaret 

en was hun gehoorzaam. 

Zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. 

Jezus groeide verder op 

en zijn wijsheid nam nog toe. 

Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 

2,48-52 

 

Uit de brief van paus Franciscus: 

Jozef was een tedere en liefhebbende vader. (…) Al te vaak denken we dat God 

alleen onze goede en sterke kant vertrouwt, terwijl Hij in werkelijkheid de meeste van 

zijn plannen realiseert door en ondanks onze zwakheid. (…) Tederheid is de beste 

manier om onze broosheid aan te raken. De ander met de vinger wijzen en 

veroordelen, dat zijn vaak tekenen van ons onvermogen om onze eigen zwakheid en 

onze eigen kwetsbaarheid te aanvaarden.  
Patris Corde, p8-9 
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Lied 

Zo vriendelijk en veilig (ZJ530) 

 

 

Bidden met Sint-Jozef 

Paus Franciscus vertelde in een interview dat hij aan het einde van de werkdag zijn 

zorgen op een briefje schrijft en onder een beeldje legt van een slapende Jozef 

(eventueel kan hier in de projectie een afbeelding van dit beeldje komen; zie bv 

https://igniswebmagazine.nl/kerk/waarom-de-paus-rustig-slaapt/ ). 

We nodigen nu iedereen uit om op het kaartje een zorg neer te schrijven, of de naam 

van iemand waarvoor je bekommerd bent. Dan mag je dat kaartje hier bij het beeld 

van Sint-Jozef komen neerleggen. 

Ter afronding: 

Laten we al deze namen en zorgen aan de Heer toevertrouwen met een gebed dat 

paus Franciscus elke morgen bidt: 

Heilige Jozef, 

uw kracht maakt het onmogelijke mogelijk. 

Kom ons te hulp in deze angstige en moeilijke tijd. 

Neem onder uw bescherming 

de ernstige en verwarrende situaties die we u toevertrouwen. 

Geliefde vader, we stellen al ons vertrouwen in u. 

Laat niemand kunnen zeggen  dat we u tevergeefs hebben aangeroepen. 

U kunt alles verkrijgen bij Jezus en Maria, 

toon ons dat uw goedheid zo sterk is als uw kracht. 

Amen 
B. Standaert, Neem het Kind en zijn moeder, p 73 

 

Zending 

Paus Franciscus onderstreept in zijn brief ook dat Jozef door het Evangelie wordt 

voorgesteld als iemand die hard werkt om voor zijn gezin te zorgen en te doen wat 

God van hem vraagt. Hij slaagt erin om van Jezus te houden en er voor hem te zijn 

op een vrije manier, zonder beslag op hem te leggen of iets op te dringen. 

Laat zijn voorbeeld ons inspireren en bemoedigen om als goede en trouwe mensen 

ten dienste te staan van onze naasten en van hen die rekenen op onze steun en 

solidariteit. 

 

Zegen 


