
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 2 mei 2021 
 

Beste parochiaan, 
 

8 december 2020 heeft paus Franciscus 2021 tot Jozefjaar uitgeroepen. Aanleiding is dat  
150 jaar geleden, Jozef de titel kreeg van Beschermer van de Kerk. Paus Franciscus heeft 
een persoonlijke band met Jozef. Dagelijks zegt hij een gebed tot Jozef. Dat gebed is ook 
een uitdaging voor St. Jozef!, zegt hij met humor. Een zin luidt namelijk: Laat het niet 
gezegd worden, dat ik u tevergeefs aanroep! 
Naast de historische aanleiding en de persoonlijke devotie zet paus Franciscus de figuur 
van Jozef in het licht om te wijzen op mensen die gewoon hun werk doen in situaties 
waarin ze ongewild en onvoorzien terecht komen. Dit Jozefjaar valt samen met de 
coronapandemie. De paus noemt uitdrukkelijk de mensen die niet in het nieuws 
verschijnen en dagelijks basale voorzieningen en veiligheid waarborgen, zonder wie 
niets meer zou functioneren: werkers in de zorg, winkeliers, vervoerders, 
schoonmakers, leerkrachten, mantelzorgers. Hij noemt ouders en grootouders die hun 
kinderen en kleinkinderen een goede woon-, leer- en leefomgeving bezorgen. 
Paus Franciscus richt onze aandacht op de goddelijk uitdaging die verscholen ligt in het 
alledaagse. We leven in een cultuur van planning en organisatie, van ingewikkelde 
structuren. Ontloop het gewone leven niet, vlucht er niet voor weg, maar aanvaardt het, 
zo houdt de paus ons voor.  
Aanvaarden, accepteren, opnemen, dat zijn woorden die in verband met Jozef in de 
Bijbel klinken. Wees niet bevreesd, Maria je vrouw, tot je te nemen.,, Sta op, neem het 
Kind en zijn moeder op! (Mt. 2, 13 en Mt. 2, 20). Telkens dezelfde termen. 
 
Paus Franciscus schrijft: Wat onverwacht op je weg komt, kan je onzeker, angstig en 
soms radeloos maken. Vaak gebeuren er dingen in ons leven die we niet begrijpen. Onze 
eerste reactie er dan regelmatig een van teleurstelling of verzet. Jozef zet zijn eigen 
ideeën opzij om de loop van de gebeurtenissen te aanvaarden en te omarmen, er 
verantwoordelijkheid voor te nemen en ze deel te maken van onze geschiedenis. Als we 
niet verzoend raken met onze eigen geschiedenis, komen we geen stap vooruit. Want 
dan blijven we altijd gevangene van onze verwachtingen en van de teleurstellingen die 
daaruit voortkomen.  
St. Jozef, onze medegelovige, is bij alle bochten, hobbels  en hindernissen van onze 
levensweg, een hulp en een gids om ons leven op te nemen. 
 
pastoor Han Akkermans  
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DE HEER HAD DE MAAGD VERKOREN 
 

De Heer had de Maagd verkoren 
als ark van zijn Nieuw Verbond: 
wie was de man, die de Hoogste 

om haar te behoeden vond? 
Geen koning was het geen grote, 

geen rijke was goed voor die bruid. 
De hand van de Heer wees Jozef, 

een timmerman koos Hij uit. 
 

Aan Jozef is zij gegeven, 
de schat van het Nieuw Verbond, 

maar toen hij de hoge wegen 
van God nog niet verstond, 

toen deed een engel in dromen 
het komende heil hem verstaan. 

Toen heeft hij de naam vernomen, 
toen heeft hij Gods wil gedaan. 

 
Zo wees de Heer als hoeder 

van het hemelse wonder hem aan. 
Wat heeft zijn zorg voor de moeder 

en wat voor het Kind gedaan? 
In Bethlehem stond hij te waken, 
hij redde het Kind uit de moord. 

Hij werkte voor hen als een vader, 
zijn arbeid werd brood voor het Woord. 

 
Hij bleef bij Maria en Jezus 
totdat hij de wereld verliet. 
En nu in het eeuwige leven 

hij beiden veilig ziet, 
geen eind kan Jozef nog vinden; 
nog rest in de wereld een bruid: 

de Kerk en ons allen, haar kind’ren, 
die hoedt hij, de eeuwen uit. 

 
(Mattheus Verdaasdonk 1918-1966) 


