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A D V E N T  2 0 2 2

met de goede Sint-Jozef

Inleiding

Wie kent er een andere naam voor de feestdag van 
 Sint-Jozef ? We noemen die feestdag, 19 maart, 

hier in Vlaanderen Vaderkensdag. Op 19 maart 1988 
zei onze vader, abbé de Nantes, tegen zijn vrienden 
dat ze veel moesten bidden tot Sint-Jozef en hem vurig 
moesten vereren. Hij sprak ook over het zonnewonder 
in Fatima. Toen de menigte op 13 oktober 1917 de 
dans van de zon bewonderde, zagen de herdertjes 
Lucia, Francisco en Jacinta drie visioenen. Het eerste 
visioen was een voorstelling van de H. Familie : ze zagen 
Sint-Jozef met Kindje Jezus op de arm die de wereld 
zegenden. Naast Sint-Jozef stond Ons-Lieve-Vrouwke in 
een wit kleed met blauwe mantel.
De verschijning van Sint-Jozef in Fatima herinnert ons 
eraan dat we een grote devotie moeten hebben tot 
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Sint-Jozef. En het is een teken van de Hemel dat hij 
veel macht heeft in deze tijd. Hij zegende de wereld. 
Dat is veelbetekenend.
Jezus heeft eerst zijn Heilig Hart aan ons aangeboden. 
Dan heeft Hij ons het Onbevlekte Hart van zijn Moeder 
gegeven. Misschien wil Hij nu de macht van Sint-Jozef 
aan ons aanbieden, zodat we een patroon zouden 
hebben in de apocalyptische tijden die komen ?
Jezus wil dat we bidden tot Maria. En de H. Harten van 
Jezus en Maria houden ervan dat we bidden tot Sint- 
Jozef, die ze zó graag zien. Alles wat we aan Sint-Jozef 
vragen, zullen we krijgen. Daarom is het belangrijk om 
onze godsvrucht tot Sint-Jozef, deze heilige vol glorie, 
terug aan te wakkeren.
Sint-Jozef is de patroon van de Kerk én de patroon 
van België. Laten we de woorden van onze vader 
ter harte nemen en tijdens deze Advent de schone 
ziel van Sint-Jozef beter proberen leren kennen. Hij is 
onafscheidelijk van Ons-Lieve-Vrouwke, zijn Onbevlekte 
Bruid.
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zondag 27 november  –  1ste zondag van de Advent
Patroon van een goed leven

God is oneindig wijs en goed en Hij heeft gewild 
 dat zijn Zoon geboren zou worden in een gezin 

met aan het hoofd Sint-Jozef.
Wie was dan Sint-Jozef ? Hij moet toch verschillende 
deugden hebben gehad, als hij zo’n hoge roeping kreeg : 
de voedstervader worden van Kindje Jezus !
Jozef was nederig en deed zijn werk altijd goed. Toen 
hij nog jong was, deed hij zijn best om later een 
goede, rechtvaardige man te worden. In zijn tijd be-
stond alleen het Oude Testament nog maar. De jonge 
Jozef las veel in de Schriften, vooral de psalmen en 
het boek Wijsheid.
Als jongeman had hij gebreken, want hij had natuurlijk 
de erfzonde. Maar hij vocht ertegen en werd een gro-
te heilige, volgens de wetten in het Oude Testament.
Jozef was een afstammeling van Abraham en wou zijn 
leven net als Abraham zo goed mogelijk aanpassen aan 
Gods wil. Hij was ook een afstammeling van David en 
beminde God zoals een kind van zijn vader houdt.
Puntje van vandaag : Eeuwenlang hebben de mensen 
tot Sint-Jozef gebeden dat ze niet zomaar in hun slaap 
zouden doodgaan of door een ongeluk, maar dat ze, 
terwijl ze op sterven zouden liggen, de kans nog zouden 
hebben om te biechten en het H. Oliesel en de com-
munie te ontvangen. Daarom is Sint-Jozef de patroon 
van een goede dood. Maar hij is ook de patroon van 
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een goed leven ! Laten we een voorbeeld aan hem 
nemen. Hij was altijd tevreden met wat hij had, zelfs 
voordat hij Ons-Lieve-Vrouwke leerde kennen.

Kleur God de Vader.



  

maandag 28 november

Beschermer van de Maagd

De maagd Maria was nog een jong meisje toen 
 haar ouders Jozef leerden kennen, de timmerman 

van Nazareth. Haar ouders, Joachim en Anna, beseften 
dat hij een heel goede man was en besloten om hun 
dochter aan hem ten huwelijk te geven.
Ze wisten dat hun dochter buitengewoon deugdzaam 
was en ze vroegen zich af aan wie ze haar konden 
toevertrouwen. Wie is er volmaakt genoeg ? Wie zal 
haar eerbiedig behandelen ? Toen ze Jozef ontmoetten, 
wisten ze dat hij het moest zijn. En niemand anders !
Ze vertrouwden Jozef toe dat Maria een belofte had 
gedaan aan God : ze zou altijd maagd blijven. Ze wilde 
namelijk enkel aan God toebehoren. Hoe beter aan 
God haar liefde bewijzen dan door Hem te beloven 
altijd maagd te blijven ? Ze vroegen of Jozef bereid 
was om haar als bruid te nemen in een kuis huwelijk. 
De zielen van Jozef, Joachim en Anna vonden elkaar. 
Sint-Jozef ging akkoord.
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Alleen al bij de gedachte dat zo’n prachtige schat aan 
hem zou worden toevertrouwd, kreeg Jozef tranen in 
de ogen. Hij zwoer en beloofde dat hij Maria zou 
eerbiedigen, koesteren en beschermen tegen de wereld.
Sint-Jozef, die zijn hele leven timmerman was, is een 
voorbeeld voor ons. Hij had een volmaakte liefde tot 
God en leidde een allernederigst leven.

Puntje : Vandaag bidden we tijdens elk tientje driemaal 
de Groet aan Jozef, achteraan in het boekje (p. 37).

Kleur Sint-Joachim, de vader van Maria.



  

dinsdag 29 november
Het Magnificat van Sint-Jozef

Joachim en Anna stelden Maria aan Jozef voor. Wat 
 werd hij gegrepen door alleen nog maar naar haar 

te kijken ! Het jonge meisje, dat onbevlekt was omdat 
ze de erfzonde niet had, straalde goddelijke volmaaktheid 
uit. Ze was perfect.
Alleen al door naar haar gezicht te kijken, kon Sint-Jozef 
Gods schoonheid begrijpen. Gewoon al door bij haar 
te zijn werd hij heiliger en hield hij meer van God 
dan van wie of wat ook. Zo kreeg hij van Maria als 
bruidsschat niet enkel een volmaakte kuisheid, maar 
ook een overvloed aan heiligheid en rechtvaardigheid.
Het kan niet anders dan dat er in Sint-Jozefs ziel op 
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dat moment een Magnificat opklonk, een lied van 
dankbaarheid voor dit prachtige geschenk dat hij kreeg. 
Het was ongelooflijk ! « Zij ! Voor mij ? En niet één of 
twee minuten, maar mijn hele leven ! »

Puntje : Vandaag bidden we het gebedje : « Jezus, 
Maria, Jozef, ik geef jullie mijn hart, mijn geest, mijn leven. »

Sint-Jozef is eens verschenen aan zuster Marie-Marthe 
Chambon, een visitandine. Hij zei : « Dit gebed betekent 
voor mij grote eer. Het roept alle geluk weer op dat 
ik had om voedstervader te zijn van Jezus en hoofd 
van de Heilige Familie. »

Kleur Sint-Anna, de moeder van Maria.



  

woensdag 30 november
De Ark van het Verbond

Maria kwam overdag naar het huis van Sint-Jozef 
 om er te werken. Hij verwelkomde haar als zijn 

kleine koningin. ‘s Avonds ging ze terug naar haar 
ouders. Hij was altijd heel blij om haar te zien, maar 
vroeg haar nooit om te blijven.
Op een dag was ze veranderd. En die avond ging ze 
niet meer naar het huis van haar ouders. Het was de 
dag van de Boodschap van de Engel, maar dat wist 
Sint-Jozef niet.
Ze had niets gezegd en toch was alles veranderd. 
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Sint-Jozef voelde zich vervuld van genade, geheiligd. 
Sinds de boodschap van de engel Gabriël droeg deze 
zuivere Maagd Kindje Jezus in haar schoot. Ze was de 
nieuwe Ark van het Verbond uit het Oude Testament. 
Nee, ze was nog méér dan de Ark van het Verbond ! 
Ze straalde de goddelijke aanwezigheid uit. In haar 
leefde het Woord van God.
De eerste die hierdoor gezegend werd en vervuld met 
een nieuwe liefde en immense eerbied was onze goede 
Sint-Jozef. Hij dacht na in stilte. Soms weende hij boven 
zijn gereedschap en zijn planken tranen van blijdschap, 
zonder dat Maria het zag. Hij was de bewaker van 
de « Tempel ». Niemand zou aan zijn koningin raken !

Zuchtje : « Goede Sint-Jozef, door God gekozen om de 
Echtgenoot te zijn van Maria, leer ons om haar Onbevlekte 
Hart echt lief te hebben ! »

Kleur een engel.



  

donderdag 1 december
De doodsstrijd van de heilige Jozef

Toen kwam de beproeving. Sint-Jozef vond het goed 
 dat Maria haar nicht Elisabeth ging helpen. Maar 

wat was het opeens zwaar om alleen thuis te zijn ! De 
maanden leken zo lang, hij was zo eenzaam zonder haar !
Toen ze terugkwam, had ze een dikke buik. Ze was 
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een en al rust en in zichzelf gekeerd, nog meer dan 
voordien. Ze was nog liefdevoller en zorgzamer tegen-
over Sint-Jozef. Maar ze zei niets : ze praatte zichzelf 
niet goed, God zou voor alles zorgen.
Geen ogenblik dacht hij dat ze gezondigd zou hebben 
of dat iemand haar kwaad had gedaan. Hij begreep het 
opeens : Maria was die jonge, onschuldige, onbevlekte 
maagd van wie de profeet Jesaja gezegd had dat ze 
de moeder zou zijn van Emmanuel, God-met-ons !
Hij hoefde maar naar haar te kijken om er zeker van 
te zijn dat dit mysterie het werk was van de H. Geest.
Maar Sint-Jozef was nederig. Hij, een zondaar, kon toch 
niet bij haar blijven ! Hij besloot haar weg te zenden. 
Wat een vreselijke beslissing ! Hij zag haar zo graag ! 
Ze was de vreugde en de kracht van zijn leven ! Dit 
was een echte doodsstrijd voor hem.
Toen stuurde God een engel naar Sint-Jozef die hem 
geruststelde : « Vrees niet, Jozef, Maria, uw vrouw tot 
u te nemen. »

Zuchtje : « Sint-Jozef, breng ons naar deze lieve, zoete 
Moeder ! »

Kleur een deel van het fries (1/9).
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vrijdag 2 december – 1ste vrijdag van de maand
Nobele echtgenoot van Maria

De engel van de Heer zei hem dat hij als een vader 
 moest zijn voor Jezus. Hij zei : « Jozef, zoon van 

David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen ; het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest. 
Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet 
noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden. »
Wat een blijdschap ! Jozef hoefde niet meer te twijfelen 
of bang te zijn. Dit Kind was Gods Zoon en hij moest 
ervoor zorgen.
Toen hij wakker werd, deed Jozef meteen wat de en-
gel hem had opgedragen en hij ging snel zijn vrouw 
halen. Vanaf dat moment gaf de goede God hem een 
vaderhart voor zijn Zoon.
Jozef vertelde Maria over zijn droom. Daarop vertel-
de zij hem over de boodschap van de engel. Na de 
beproeving waren Jozef en Maria meer verbonden als 
man en vrouw dan voordien. Jezus was de band die 
hen verbond.
Jezus en Maria waren heilig, maar Gods gezag werd over 
hen uitgeoefend door Sint-Jozef. Kindje Jezus behoorde toe 
aan Sint-Jozef en was hem gehoorzaam, net als Maria.
Jozef was een nakomeling van David. Daarom is Jezus 
zoon van David, door de patriarch Sint-Jozef.

Puntje : Ook wij willen graag zonen en dochters zijn 
van Sint-Jozef de timmerman !

« God gaf Jozef een stroom van vaderlijke liefde uit zijn 
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eigen vaderhart. Jozef had een vaderliefde voor Jezus en die 
heeft hij voor alle kinderen van Maria. » (abbé de Nantes)

Kleur een engel.



  

zaterdag 3 december – 1ste zaterdag van de maand
Eerste litanieën

Ongemerkt keek de maagd Maria naar Jozef. Wat 
 deed dat haar plezier ! Ze voelde zich beschermd 

door zijn energie, zijn kracht en zijn kalmte. Hij echter 
durfde haar nauwelijks aan te kijken. Hij was bang dat 
hij zomaar op zijn knieën zou vallen en in tranen zou 
uitbarsten bij de gedachte dat hem zo’n ongelooflijk 
geschenk was gegeven. Er was dus een zekere afstand 
tussen hen en dat was goed, want zo was hun aandacht 
op God gericht en waren ze intiem verbonden in Hem.
Sint-Jozef maakte, zonder het te weten, ook indruk op 
zijn vrouw, die in gedachten haar bewondering en ge-
negenheid voor hem uitsprak in een soort van litanie :
« Kijk hoeveel hij van God houdt ! Hoe vurig hij Hem 
dient ! Wat een heilige ! Hoe eerlijk, rechtvaardig en goed 
is hij ! Hoe bewonderenswaardig is zijn toewijding ! »

Puntje : Op deze eerste zaterdag van de maand 
vragen we Sint-Jozef om ons te leren van het Onbe-
vlekte Hart van Maria te houden met heel ons hart.

« Goede Sint-Jozef, ik moet maar denken aan de liefde 
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van de Maagd Maria voor u om vervuld te zijn van bewon-
dering en liefde voor u. » (naar abbé de Nantes)

Kleur een deel van de fries (2/9).



  

zondag 4 december  –  2de zondag van de Advent

Eerste aanbidder van Jezus

De keizer had een volkstelling bevolen en Jozef en 
 Maria waren verplicht om Nazareth te verlaten en 

naar Judea te trekken. Ze gingen naar Bethlehem, de 
stad van David, om geregistreerd te worden. Nederig 
en bescheiden wachtten zij op de geboorte van Jezus.
Toen het moment daar was, waarschuwde de Onbevlekte 
Maagd haar man met een grote eerbied : « Mijn vriend, 
het uur is gekomen, laat ons alleen ! »
Toen hij terugkwam, aanbad Jozef het pasgeboren Kind-
je. Maria legde Hem op zijn schoot. Hij was zo blij ! 
Hij huilde van vreugde. Zachtjes zei ze tegen hem, in 
vertrouwen : « Mijn ziel verheerlijkt de Heer en mijn 
geest verheugt zich in God, mijn Redder, want Hij heeft 
zijn blik gericht naar de kleinheid van zijn dienares. Zie, 
vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig, want grote 
dingen heeft God aan mij gedaan. »

« Onze-Lieve-Vrouw moedigt ons voortdurend aan : “ Ga 
naar Jozef, vraag hem wat je nodig hebt. ” Als we dat doen, 
met een hart vol liefde voor deze grote heilige, dan maken 
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we het Hart van Maria blij en dan groeit onze liefde nog 
meer. » (naar abbé de Nantes)

Kleur de stal.



  

maandag 5 december
Het offer van Sint-Jozef

Om Kindje Jezus aan God op te dragen trekken Jozef 
 en Maria naar de Tempel in Jeruzalem. Ze heb-

ben een mandje bij met twee duifjes. Die zullen door 
de priester geslacht worden en op het altaar gelegd, 
ééntje als reinigingsoffer en het tweede als brandoffer. 
De onschuldige vogeltjes betalen de prijs voor de schuld 
van de mensen.
Trouw en volmaakt doet Jozef wat God heeft gevraagd 
in de joodse Wet. De duiven zijn het profetische sym-
bool van het Hart van Jezus en het Onbevlekte Hart 
van Maria die zich aanbieden als offer. De oude Simeon 
voorspelt aan Maria dat haar Zoon erg zal lijden en 
veel tegenwerking zal ondervinden van de slechteriken.
En haar Hart, zo zegt hij, zal door een zwaard van 
droefheid doorboord worden.

« Je kan Jezus en Maria niet los van elkaar zien. Maar 
je kan Jezus en Maria ook niet los zien van Sint-Jozef ! » 
(naar abbé de Nantes)

Kleur de twee duiven.



– 15 –

dinsdag 6 december  –  feest van Sinterklaas

Arme Sint-Jozef !

Uit het Oosten kwam drie wijzen, de drie koningen. 
 Ze brachten wierook, mirre en goud mee. Maria 

keek naar de geschenken en begreep hun betekenis. 
« Kijk eens naar al dat goud », zei ze tegen Jozef. « Dat 
hebben ze gegeven omdat het Kindje onze Koning is ! »
« De mirre is om Hem te balsemen », antwoordde hij. 
« We zullen het aan de tempel geven voor de schatkist. 
Wat wordt gegeven aan het Kind, wordt gegeven aan 
God. We houden het niet bij. »
Kindje Jezus glimlachte. Het leek wel of Het had be-
grepen wat Jozef had gezegd en het goedvond.
Helaas, vlak na de prachtige dagen van Driekoningen 
begonnen Maria en Jozef te lijden onder beledigingen, 
godslasteringen en vervolging. Herodes had van de wijzen 
gehoord dat de Messias was geboren in Bethlehem. Uit 
angst zijn macht te verliezen, nam hij zich voor Jezus 
te vermoorden.
Maar een engel verscheen in een droom aan Jozef 
en zei tegen hem : « Jozef, snel, pak je spullen, neem 
Moeder en Kind mee en vlucht naar Egypte ! »
Arme Jozef, arme Maria !

Zuchtje : « Goede Sint-Jozef, die Jezus beschermd hebt 
voor de woede van Herodes, bescherm ons tegen de vijan-
den van onze ziel ! »

Kleur de wijze die het goud aanbiedt.
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woensdag 7 december
Een zwijgzame patriarch

Net als Maria bewaarde Jozef al deze dingen in zijn 
 hart. Hij heeft nooit iets geschreven, nooit iets 

gezegd dat bewaard is gebleven en dat de Kerk later 
kon bewonderen. Wat een stilte in deze heilige man ! 
Hij zwijgt over zichzelf, hij zwijgt over alles wat gebeurde 
in zijn leven, hoewel het allemaal heel speciaal was.
Wij hebben een grote les te leren van deze indrukwek-
kende stilte van Sint-Jozef. Hij dacht niet aan zichzelf. 
Hij bewonderde de heiligheid van de Maagd Maria en 
Kindje Jezus en dat was het.
Zijn enige verlangen was om goed te zorgen voor zijn 
Geliefden.
Als hij hen moest achterlaten om in zijn werkplaats 
te gaan timmeren, dan voelde hij een groot verdriet. 
Maar hij klaagde niet. Hij dacht niet aan zichzelf of 
aan zijn verdriet : hij gaf alles aan Jezus, door Maria 
en met Maria.

Zuchtje : « Allerheiligste Hart van Sint-Jozef, geef mij 
een hart zoals het uwe : stil, zacht en nederig. »

Kleur de wijze die de wierook aanbiedt.
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donderdag 8 december 
feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Hoofd van de heilige Familie

In Nazareth heeft iedereen haast om te gehoorzamen 
 en zich te onderwerpen, uit liefde. Van de drie per-

sonen van de Heilige Familie is Jezus de meest waar-
dige. Dan komt Maria, onbevlekt in haar ontvangenis, 
dus zonder de minste fout. Dan volgt Jozef. Hij is heel 
heilig en rechtvaardig, maar niettemin is hij getekend 
door de erfzonde.

Wie van deze drie heeft de leiding ? Het is de meest 
onwaardige : Jozef. Dan de Heilige Maagd. Wie onder-
werpt zich aan de twee anderen ? Jezus, de Koning 
van de wereld !

Jezus was gehoorzaam om ons te leren niet altijd te 
protesteren. Hij leert ons om niet te letten op de fou-
ten van de anderen en om de laatste plaats te kiezen.

Alleen de nederigheid doet de goede God plezier. Laat 
ons proberen nederig te zijn en onze eeuwige eisen 
te vergeten.

« We hebben een absoluut vertrouwen in de toekomst 
van de Kerk omdat Sint-Jozef haar patroon is. Hij gaat 
even hard op in de zorg voor de Kerk als vroeger voor zijn 
huis in Nazareth, waarvoor hij zorgde als een rechtvaardige 
man. » (naar abbé de Nantes)

Kleur de wijze die de mirre aanbiedt.
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vrijdag 9 december

Man van vergeving

Jozef was een rechtvaardige man. Hij was zich bewust 
 van zijn persoonlijke zonde, hoe gering ook, en van 

de zonde van het uitverkoren volk Israël, dat opstandig 
was tegen de wet van God. Ook kende hij de zonde 
van de heidenen. Door veel na te denken over de 
Bijbel had hij begrepen dat de Messias het middel van 
Gods vergeving zou zijn.
Maar als je hoopt op de vergeving van God, dan moet 
je zelf ook kunnen vergeven. Dus was zijn ziel altijd 
vol vergeving voor anderen.
Ons-Lieve-Vrouwke en Sint-Jozef waren al ingetreden 
in het mysterie van de Verlossing door zelf altijd te 
vergeven en het lijden te aanvaarden. Op voorhand 
al droegen ze hun lijden op met het lijden dat hun 
Jezuske later zou dragen.
Zo waren er klanten die Jozef niet betaalden. Ze ver-
zonnen dat hij slecht werk had geleverd. Maar Sint-Jozef 
vergaf het hen. Er waren er die jaloers op hem waren, 
er waren er die slecht spraken over zijn heilige vrouw. 
Sint-Jozef vergaf het hen. Als Kindje Jezus van school 
kwam met blauwe plekken en wonden door de schuld 
van slechte klasgenootjes, vergaf Sint-Jozef het hen.

Zuchtje : « Goede Sint-Jozef, help ons om altijd in Gods 
aanwezigheid te leven ! »

Kleur een deel van de fries (3/9).
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zaterdag 10 december

Liefde voor Jezus’ Lijden

Wat opviel aan Sint-Jozef was zijn kalmte. Hij was 
 niet spraakzaam. Hij wist dat het leven ernstig 

was. Wanneer Jezus bad, vond zijn gebed een diepe 
weerklank in het zuivere hart van zijn voedstervader. 
Jezus had maar één wens : de zielen verlossen uit de 
slavernij van Satan door te sterven aan het Kruis.

Altijd mediteerde Sint-Jozef daarover. Hij begreep dat 
Jezus’ Lijden de wereld zou redden en daarom was hij 
gaan houden van het Lijden dat Jezus later zou onder-
gaan, zoals voorspeld in de Heilige Schrift. Zo bereidde 
hij Kindje Jezus voor op zijn roeping van Verlosser.

Jezus had thuis nooit gezegd dat zijn openbaar leven 
zou beginnen na de dood van Sint-Jozef, maar dat had 
Sint-Jozef al lang begrepen. Op een dag was Jezus aan 
het mediteren. Hij keek naar de bergen in de verte 
en Jozef kwam naast hem staan : « Weet je, Jezus, je 
hoeft niet te wachten tot ik dood ben om je verlos-
singswerk te beginnen. »

Jezus klopte met een flinke slag een spijker in een 
plank en antwoordde : « Ik moet hun de gehoorzaam-
heid leren tot het einde toe. »

Zuchtje : « Goede Sint-Jozef, bewaarder van de goddelijke 
geheimen, leid ons op de wegen van het innerlijke leven ! »

Kleur de werkbank van Sint-Jozef in de stal.
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zondag 11 december  –  3de zondag van de Advent
De dood van Sint-Jozef

Jozef stierf in de armen van Jezus en Maria. Daarom 
 is hij de patroon geworden van de goede dood.

Het heilig viaticum [de laatste keer dat je te communie 
gaat, op je sterfbed] bestond nog niet. Maar Sint-Jozef 
had Jezus zelf aan zijn bed staan. Jezus gaf hem de 
kracht om over te steken naar het eeuwige leven. Wij 
zijn allemaal bang om dood te gaan, maar Sint-Jozef 
kende een echte liefdesdood.
Abbé de Nantes zei dat Sint-Jozef altijd heel blij was. 
Zelfs toen hij stierf, was hij blij ! Hij wist dat hij Ma-
ria en Jezus zou terugzien in de Hemel. Maria is de 
stralende deur van de Hemel en Jezus zou die zelf 
komen opendoen voor zijn voedstervader.
Maar... nog niet meteen. Want de Verlossing was nog 
niet gebeurd : Jezus moest nog sterven op het Kruis 
om de Hemel voor ons te openen. Dus moest Sint- 
Jozef wachten, net als de rechtvaardigen van het Oude 
Testament, in het mysterieuze voorgeborchte. Daar zou 
Sint-Jozef kunnen vertellen over Jezus en er de zielen 
van de rechtvaardigen hoop geven.

Zuchtje : « Goede Sint-Jozef, wij willen vredig sterven 
zoals u, in de armen van Jezus en Maria ! »

Kleur een deel van de fries (4/9).
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maandag 12 december

Grote vreugde in het voorgeborchte

In het voorgeborchte vertelde Sint-Jozef aan onze 
 voorouders hoe hij dertig jaar had geleefd met de 

Verlosser die hun was beloofd. Hij zocht Jesaja en zei 
tegen hem dat de Maagd die Emmanuel ter wereld zou 
brengen zijn bruid was. En dat de Messias binnenkort 
de wereld zou redden en de Hemel zou openen.
Wat een goed nieuws ! Daar hadden de zielen in het 
voorgeborchte zo lang op gewacht ! Ze waren zo blij !
En zo groeide de devotie tot Sint-Jozef. Ze was ontstaan 
in Nazareth, bij Jezus en Maria en nu begon ze te 
groeien in de onzichtbare Kerk in het voorgeborchte. En 
ze is blijven groeien en groeien... en nu is ze verspreid 
over het hele universum !
Toen Jezus na zijn Kruisdood zijn Heilige Moeder bezocht 
op Paasmorgen, over wie denk je dat ze met elkaar 
spraken ? Over zijn vader natuurlijk :
« Weet je, Moeke, ik heb hem net gezien in het 
voorgeborchte.
- Wie ?
- Sint-Jozef ! Hij zal met Mij naar de Hemel gaan over 
veertig dagen ! »

« Er is één familie die ons toevluchtsoord is, ons licht, 
onze troost en onze wijsheid : de Heilige Familie. Laten we 
proberen hen plezier te doen ! » (naar abbé de Nantes)

Puntje : Op het einde van dit boekje vind je de 
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litanie van Sint-Jozef. Daarin vragen we zijn bescherming. 
Laten we deze vandaag samen bidden.

Kleur Sint-Jozef die in aanbidding bij Jezus’ krib-
betje staat.



  

dinsdag 13 december
Mijn vader Sint-Jozef

Hierboven in de Hemel wil Jezus dat Sint-Jozef altijd 
 de baas is. Hij vond het zo plezant om hem op 

aarde te gehoorzamen dat Hij niet wou dat het in de 
Hemel zou stoppen.
Als hoofd van de Heilige Familie is hij ook het hoofd 
van de Kerk. Hij geeft bevelen in plaats van te sme-
ken ! Als we tot hem bidden, komt hij ons te hulp en 
doet hij wonderen.
De H. Teresia van Avila was een heilige zuster in Spanje. 
Ze verliet de stad Valladolid om een klooster te gaan 
stichten. Maar toen ze de bergen overstaken, de Sierra 
Morena, in een paardenkoets, verdwaalden de koetsiers 
in het gebergte. Daar stonden ze dan, op een heel 
smal weggetje naast een afgrond !
« Laten we bidden ! », zei de H. Teresia. We vragen 
Sint-Jozef om ons uit dit gevaar te verlossen.
Op dat moment riep een luide stem :
« Stop, stop ! Als je verder gaat, ga je verloren !
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- Maar hoe geraken we van dit weggetje ?, vroegen ze.
- Kantel de wagens naar deze kant en rijd terug. »
De koetsiers deden wat de stem had gezegd. Tot hun 
grote verrassing stonden ze ineens terug op de goede 
weg ! Iedereen was blij en wilde de persoon bedanken 
die hen had gered.
Maar de H. Teresia vertelde hen : « Het was de stem 
van mijn vader, Sint-Jozef. Jullie zullen hem niet vinden. 
Al verschillende jaren vraag ik aan Sint-Jozef een gunst 
op zijn feestdag. Hij heeft die altijd ingewilligd. En als 
wat ik vraag niet helemaal juist is, dan zorgt hij ervoor 
dat ik krijg wat het beste is voor mijn ziel. »

Puntje : We bidden het gebed tot Sint-Jozef (p. 40) 
om hem de gunst te vragen onze ziel steeds zuiver 
te bewaren.

Kleur een deel van de fries (5/9).



  

woensdag 14 december
Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Pater Pedro Fernandez benoemde zuster Teresia van 
Jezus in 1571 tot moeder-overste van het klooster 

van de Menswording. De heilige hoorde dat de meeste 
zusters hiertegen gekant waren. Ze hadden haar niet 
verkozen en de H. Teresia wou heel veel veranderen. 
De zusters waren een beetje laks geworden en door de 
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hervormingen van de H. Teresia moesten ze terug veel 
meer bidden en werken en daar hadden ze geen zin in.
De H. Teresia plaatste een standbeeld van haar be-
schermer, Sint-Jozef, bij de ingang van het klooster. En 
het verzet van de zusters viel weg ! Zij aanvaardden 
de komst van hun nieuwe moeder-overste dankzij het 
standbeeld.
Nu de zusters niet meer tegen haar waren, kon de 
H. Teresia eindelijk op de stoel van moeder-overste 
gaan zitten. Maar wat deed ze ? Ze plaatste een beeld 
van Ons-Lieve-Vrouwke op die stoel en zei dat zij de 
echte moeder-overste van het klooster was. En op de 
tweede plaats, de stoel van de sub-priorin, zette ze 
het beeld van Sint-Jozef.

« God heeft verschillende heiligen de macht gegeven om 
ons te helpen in bepaalde noden. Maar aan Sint-Jozef heeft 
Hij de macht gegeven om ons altijd te helpen, in al onze 
noden, zonder uitzondering ! Dat weet ik uit ervaring. Wie 
daaraan twijfelt, nodig ik uit om het zelf te proberen. Dat 
zeg ik voor de liefde Gods. En die persoon zal dan zelf zien 
hoeveel goeds je ontvangt als je jezelf in de handen legt 
van deze glorierijke Patriarch. » (naar de H. Teresia van Avila)

Kleur de H. Maagd in de stal.
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donderdag 15 december
Sint-Jozef de Babbelaar

De H. Teresia, de Madre, moest vaak weg uit het 
 klooster om bijhuizen te stichten. Daarom vroeg 

ze aan Sint-Jozef, die ze haar Vader en Heer noemde, 
om haar alles te vertellen wat er gebeurd was in haar 
afwezigheid, zodat ze zou weten hoe ze haar doch-
ters  –  de zusters  –  moest helpen of bijsturen.
En de goede Sint-Jozef vertelde haar in detail alles wat 
er was voorgevallen. Ook gaf hij de H. Teresia goede 
raad voor het welzijn van de zusters.
De zusters hadden wel begrepen dat Sint-Jozef alles 
rapporteerde aan hun moeder-overste ! Ze noemden 
hem... Sint-Jozef de Babbelaar !

« Laten we Nazareth binnengaan, we vinden er Jezus, 
Maria en Jozef. Ze zijn altijd onverstoorbaar kalm. Ze geven 
de juiste antwoorden op mijn zorgen en problemen. » (naar 
abbé de Nantes)

Kleur een deel van de fries (6/9).



vrijdag 16 december
De wondertrap

In de staat New Mexico, in Amerika, staat de Loreto- 
 kapel. Ze staat in de hoofdstad, Santa Fe, en elk jaar 

komen er meer dan tweehonderdvijftigduizend bezoekers.
Toen de bouw van de kerk in de negentiende eeuw 
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klaar was, merkten de zusters van het klooster dat de 
bouwmeester vergeten was een trap te maken naar het 
oksaal. Negen dagen lang baden ze tot Sint-Jozef, de 
patroon van de ambachtslieden. Aan het einde van de 
noveen klopte een vreemdeling aan hun deur. Het was 
een werkman en hij bood aan hen te helpen.
De zusters aanvaardden de hulp. De man toog aan 
het werk en maakte een wenteltrap met drieëndertig 
treden, een echt juweel in hout. Toen verdween hij, 
zonder geld te vragen.
Niemand, zelfs vandaag niet, kan verklaren waarom 
deze trap niet instort, al heeft hij geen steun in het 
midden. Geen enkele spijker werd gebruikt en geen 
druppel lijm ! En het hout waaruit de trap gemaakt 
werd, is helemaal niet te vinden in de regio !
Wie zou die werkman geweest zijn ?
In elk geval deed in Santa Fe het gerucht de ronde 
dat de werkman die de zusters was komen helpen nie-
mand minder was dan Sint-Jozef de timmerman, door 
Jezus naar de zusters gestuurd om het probleem van 
de trap op te lossen.

Puntje : Laten we onze intenties toevertrouwen aan 
Sint-Jozef met dit gebed, dat al heel goed heeft gehol-
pen bij allerlei problemen : « Goede Sint-Jozef, uw gezag 
als vader, verenigd met dat van Maria in de opvoeding van 
Jezus in Nazareth, zorgt nog steeds voor uw uitzonderlijke 
macht in de Hemel. Wij vragen u, luister naar ons en geef 
ons de genade van (...). »

Kleur de wondertrap.
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zaterdag 17 december
Honderd en drie kariboes

In maart 1917 werd het Sint-Jozefweeshuis aan het 
 Groot Slavenmeer in Canada bedreigd met hongers-

nood. Honderd weeskinderen, tien zusters en tien paters 
en broeders voelden de honger pijnlijk knagen. Maar 
er was geen eten.
Op een avond sprak de overste de kinderen toe : « Het 
is jullie schuld dat we niets meer hebben. » De kin-
deren begonnen te huilen. Ze dachten dat de overste 
hen verweet te veel te hebben gegeten.
« Maar nee », zei de overste. « Als ik niet goed gezind 
ben, is dat omdat jullie niet vurig genoeg tot Sint-Jozef 
bidden ! »
Aan moeder-overste vroeg hij :
« Zuster, hoeveel kariboes hebben we nodig tot de 
zomer ? (kariboes zijn de rendieren van Noord-Amerika)
- We hebben er minstens honderd nodig, Vader, niet 
één minder !
- Horen jullie dat, kindjes ? Kniel neer met mij en bid 
voor honderd kariboes, niet één minder ! »
De missionaris stuurde de jagers die voor het eten 
moesten zorgen terug de prairie in. Ze geloofden niet 
dat ze deze keer wel dieren zouden zien. Ze hadden 
wekenlang gezocht naar wild, maar niets gevonden.
Op de tweede dag klommen de jagers, niet wetend 
waar ze heen moesten, een heuvel op. Toen ze de top 
bereikten, hielden ze verbaasd halt. Aan hun voeten 
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marcheerde een waar leger kariboes !
Ze kwamen uit het oosten, wat ingaat tegen alle regels 
van de trektocht van de kariboes.
De jagers begonnen te schieten, te schieten... tot er 
op de rode sneeuw honderd en drie kariboes lagen.
« Niet slecht », merkte de pater op toen de jagers 
hem het grote nieuws kwamen vertellen. Hij was he-
lemaal niet verbaasd toen hij van het wonder hoorde ! 
« Helemaal niet slecht, drie procent rente ! » (Dat zei 
hij omdat ze honderd kariboes hadden gevraagd en er drie 
extra hadden gekregen.)

« Goede Sint-Jozef, gij zijt een goede vader naar wie we 
altijd met vertrouwen kunnen gaan. Met uw harde werk en 
zweet, help ons. » (naar abbé de Nantes)

Kleur de kudde kariboes.



  

zondag 18 december  –  4de zondag van de advent
Ik ben hier

Het Sint-Jozefinstituut van de Verschijning stuurde zus- 
 ters naar Birma, een land in Azië dat nu Myanmar 

heet. Het Suezkanaal bestond nog niet en de zusters 
moesten een heel stuk door de woestijn trekken. Ver-
schillende dagen lang zwoegden ze op kamelen door 
de hete woestijn.
« Telkens als we stopten, » zegt zuster Cyprianus, « was 



– 29 –

er een oude man die tegen ons zei : “ Ik ben het, mijn 
kinderen, wees niet bang, ik ben er. ” Hij hielp ons 
uitstappen en zorgde voor onze zakken. »
De oude man was er bij elke stopplaats, tot ze aan-
kwamen in Suez, waar ze inscheepten. Daar liet hij 
hen achter : « Vaarwel, mijn kinderen, goede reis. Jullie 
moeten niet bang zijn, ik ben er. »
En toen verdween hij plots. Toen gingen de ogen van 
de zusters open : het was Sint-Jozef ! Was hij geen 
missionaris geweest in Egypte ?

« We moeten ons hart warm voelen worden wanneer we 
denken aan Jezus, Maria en Jozef. Dat zal ons helpen om 
onze plicht goed te doen. » (naar abbé de Nantes)

Kleur de kameel van de Wijzen.



  

maandag 19 december
Wonderbaarlijke genezing

Nu gaan we het hebben over een andere H. Teresia. 
 De H. Teresia van Lisieux.

Toen ze nog een heel klein boeleke was, werd ze ziek. 
Ze kreeg borstvoeding van een voedster, maar ze wou 
niet meer drinken. Dat duurde nu al zo lang dat ze 
op sterven na dood was.
Mevrouw Martin, haar moeder, ging naar haar kamer. 
Ze knielde voor het beeld van Sint-Jozef en bad dat 
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haar dochtertje mocht genezen, maar ook dat, als het 
de wil van God was dat ze naar de Hemel zou gaan, 
ze dat zou aanvaarden.
Mevrouw Martin weende niet vaak, maar nu moest ze 
toch veel wenen onder het bidden. Na een tijdje ge-
beden te hebben, vroeg ze zich af of ze naar beneden 
zou gaan. Uiteindelijk deed ze dat, en wat zag ze ?
De kleine Teresia dronk en dronk, met volle teugen ! 
Ze dronk tot één uur ‘s middags en viel dan uitgeput 
op de voedster neer.
« We stonden met z’n vijven om haar heen », vertelt 
mevrouw Martin. « We waren allemaal aangeslagen. 
Een werkman die erbij was, weende. Ik voelde mijn 
bloed koud worden. We zagen het kindje niet meer 
ademhalen. We bogen ons over haar heen om een 
teken van leven te vinden, maar zagen niets. Maar ze 
was zo kalm en vredig dat ik God dankte dat Hij mijn 
kindje zo zachtjes had laten sterven.
« Zo ging een kwartier voorbij en opeens opende mijn 
kleine Thérèse de ogen en glimlachte ze. Vanaf dat 
moment was ze volledig genezen. Ze zag er terug mooi 
en vrolijk uit en sindsdien gaat het goed met haar ! »

« Laten we in moeilijke tijden Sint-Jozef en Maria aan-
roepen, onze voorsprekers bij Jezus, in stilte, zonder onze 
zorgen te laten merken, naar het voorbeeld van Jezus, Maria 
en Jozef in Nazareth. » (naar abbé de Nantes)

« Sint-Jozef, als wij bang en onzeker zijn, help ons ! »
Kleur een deel van de fries (7/9).
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dinsdag 20 december
Ik ben Jozef

Op 7 juni 1660 was er een jonge herder, Gaspard 
 Ricard, met zijn kudde op de dorre hoogten van 

Bessillon. Dat was drie kilometer van de berg Verdaille,  
in de Voor-Alpen, waar Onze-Lieve-Vrouw van Gratiën 
was verschenen in de eeuw daarvoor.
De hitte was ondraaglijk, zo midden op de dag. Plotse-
ling verscheen er een indrukwekkend grote man naast 
hem. Met een welwillend gebaar wees hij naar een 
groot rotsblok en zei, in het Provençaals : « Iéu siéu 
Joùsè, enlevo-lou e béuras », wat wil zeggen : « Ik ben 
Jozef, neem die weg en je zult drinken. »
Gaspard aarzelde, maar de eerbiedwaardige oude man 
herhaalde zijn boodschap. De herder gehoorzaamde, 
nam zonder enige moeite het rotsblok op en... vond 
fris, opborrelend water ! Hij dronk gulzig.
Toen hij opstond, was de mysterieuze figuur verdwenen. 
Gaspard liet zijn kudde achter en liep naar het dorp 
terug om het nieuws te vertellen. De mensen haastten 
zich naar de berg, want ze wisten allemaal dat er op 
deze plek helemaal geen bron was. En nu stroomde 
het water er overvloedig !
In Cotignac, dichtbij Marseille, zijn Sint-Jozef en Ons-
Lieve -Vrouwke verschenen om de goddelijke genade te 
verspreiden onder de gewone mensen, in de vurige 
parochies, bij de christenvolken. Vooral verschenen ze 
om het koninkrijk Frankrijk te behoeden voor ketterij.
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« We moeten zo slim zijn om Sint-Jozef te aanroepen. Hij 
was de koning van het huis in Nazareth en vandaag is hij 
de koning van de Kerk, de koning van de christenheid. Dat 
mogen we niet vergeten. » (naar abbé de Nantes)

Kleur een deel van de fries (8/9).



  

woensdag 21 december
De zak van Sint-Jozef

Moeder Maria van het Goddelijk Hart was een 
 heilige moeder-overste. Ze had veel kosten in 

het klooster, maar had ze toevertrouwd aan Sint-Jozef.
In een brief aan haar broer Max schreef ze op 17 juli 
1894 : « Zodra mijn geld op is, stuurt hij me terug 
geld. En als ik zelf wat geld opzijzet, dan stuurt hij 
niets meer. »
Ze had heel veel vertrouwen in Sint-Jozefs hulp en hij 
beloonde dat op veel ontroerende manieren.
In de hal had moeder-overste een beeld van Sint-Jozef 
gezet met een zak om de arm. Daarop stond : « Geef 
ons heden ons dagelijks brood. »
Elke dag opnieuw werd de zak op onverklaarbare wijze 
gevuld met koffie, olie en andere levensmiddelen.
« Als we niets meer hebben, hebben we geen schrik. 
We weten immers zeker dat de goede God in ons 
eten zal voorzien. »



– 33 –

Op 11 augustus 1894 moest de overste een grote 
betaling doen van honderd frank. Ze vroeg Sint-Jozef 
om het bedrag te verdubbelen. Hetzelfde vroeg ze aan 
Sint-Dominicus, omdat het de avond voor zijn feestdag 
was. En wat denk je ? De twee heiligen hebben haar 
gebeden verhoord !
Een maand later begon ze een noveen tot Jezus’ voed-
stervader. Een noveen is een gebed dat je gedurende 
negen dagen bidt. Op de avond van de achtste dag 
kwam er een onbekende vrouw langs het klooster. Ze 
liet een envelop achter met vijfenzeventig frank in brief-
jes. Er zat een papiertje bij waarop stond : « Gestuurd 
door Sint-Jozef. »

Puntje : « Goede Sint-Jozef, bid voor mij zoals gij voor 
uzelf zou hebben gebeden op aarde, in mijn plaats, in 
mijn moeilijkheden. Help me zoals gij geholpen zou willen 
worden. » (gebed van de Canadese heilige broeder Andreas) 

Zie ook het indrukwekkende artikel op de Neder-
landstalige CRC-site : Sint-Jozef, patroon van Canada, als 
je nog niet helemaal overtuigd bent van de macht van 
Sint-Jozef de Wonderdoener.

Kleur de zak aan de arm van Sint-Jozef.
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donderdag 22 december

Beschermer van de verdedigers 
van het geloof

Onze vader, abbé de Nantes, vertelde ons nog het 
 volgende over Sint-Jozef : « Hij heeft al zoveel 

aan ons gegeven ! Heel veel heiligen en stichters van 
kloosterordes hebben jarenlang ellende gekend : ze 
hadden schulden, ze hadden niet genoeg geld om te 
leven en hun werk te doen. Ze namen hun toevlucht 
tot Sint-Jozef om hen in hun wanhopige situaties te 
helpen en hij redde hen uit de miserie.
« Voor ons is het anders. Wij hebben geen financiële 
moeilijkheden gekend en kunnen ons dus wijden aan 
onze taak : het geloof verdedigen, de jeugd vormen, 
onze liga uitbreiden. We doen geen buitengewone 
dingen, maar het neemt al onze tijd in beslag. Er 
moet iemand zijn die voor het materiaal zorgt. » En 
dat is Sint-Jozef.
De zorg en bescherming van Sint-Jozef is ook tot uiting 
gekomen telkens als onze vader een boek of een do-
cument nodig had, en dat de Voorzienigheid hem dan 
op het juiste moment bezorgde. Zo kon hij zijn werk 
van contrareformatie ongestoord verderzetten.

Puntje : « Laten we Sint-Jozef danken voor zijn machtige 
voorspraak. Die zorgt ervoor dat alles in ons huis goed loopt. 
We blijven hem vragen om zijn genade. » (abbé de Nantes)

Kleur een deel van de fries (9/9).
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vrijdag 23 december

Twee kinderen

Op 13 oktober 1917 bewonderden de drie herder- 
 tjes aan de hemel boven Fatima Sint-Jozef, Kindje 

Jezus en Onze-Lieve-Heer die de wereld zegenden. Ze 
vertelden later : « Ze maakten met de hand gebaren 
in de vorm van een kruis. »
Abbé de Nantes vergeleek dit gebaar met de zegening 
door de pastoor : « Sint-Jozef en Kindje Jezus leken veel 
op elkaar, deden hetzelfde. De Koning van de wereld 
en de patroon van de Kerk kunnen we ook zien als 
twee kinderen. Sint-Jozef is zo eenvoudig, net een groot 
kind. En Jezus is het Kind van God, zijn enige Zoon, 
die klein is geworden om ons te redden. »
« Het grote en het kleine kind lijken erg op elkaar. Het 
zijn de allerkostbaarste schatten van Ons-Lieve-Vrouwke 
en van de Kerk. Ze maken het teken van het kruis 
zoals een dorpspastoor of zoals een heilig kindje. Ze 
zegenen ons ! » (naar abbé de Nantes)
« God zal ingrijpen als we genoeg gebeden hebben tot 
Sint-Jozef. Ons gebed zal de problemen van de Kerk 
en hun oplossing bespoedigen. » (naar abbé de Nantes)

Puntje : Laten wij op de bodem van ons hart, het 
wiegje dat we voorbereiden voor Kindje Jezus met 
Kerstmis, een briefje leggen met een bijzonder puntje 
(een voornemen om ons te beteren van een specifiek gebrek). 
Welk puntje heb jij gekozen ?

Kleur de Magnificat-vlag.
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zaterdag 24 december  –  Kerstavond
Vanavond wordt Jezus geboren !

Sint-Jozef heeft een heel grote, koninklijke macht over 
 de H. Familie en over de Kerk. Onze vader, abbé 

de Nantes, schreef : « Hoe buitengewoon ! Nu beseffen 
we dat we Sint-Jozef niet mogen vergeten. We moeten 
hem aanroepen en wel zo : “ Heel zuiver, heel vrijgevig 
en almachtig hart van Sint-Jozef ! ”
« Dit kunnen we zeker zeggen van zijn hart ! Hij zal 
daar niet doof voor blijven, want wie bidt er nog tot 
hem ? We zeggen dus : “ Heel zuiver, heel vrijgevig en 
almachtig hart van Sint-Jozef, heers over ons, leid ons, 
red ons ! ”
« Binnenkort gaat de storm in de Kerk voorbij. Het zal 
een groot mirakel zijn en de devotie tot Sint-Jozef zal 
hard groeien. Hij is onze meester in het dagelijkse leven. 
Hij zal ons leiden naar de Hemel. Hij is almachtig : wij 
zullen zien hoe machtig hij is wanneer we door hem 
gered zullen worden.
« Wat betekent het dat hij almachtig is ? Dat hij hemel 
en aarde kan besturen, de planeten en de sterren ? 
Nee, maar hij kan alles verkrijgen van het Onbevlekte 
Hart van Maria en zij kan alles verkrijgen van Jezus. 
Dus laat ons bidden tot Sint-Jozef en dan zal hij tegen 
Maria zeggen :
“ Ik ben de patroonheilige van de Kerk en ik vraag u 
om deze stervende Kerk te hulp te komen. ”
« En dan zal Ons-Lieve-Vrouwke niet anders kunnen 
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dan gehoorzamen. Ze zal naar Jezus kijken en zeggen : 
“ Jij kan me toch niets weigeren, onze vader Sint-Jozef 
vraagt om de Kerk in haar oude glorie te herstellen. ”
« En zo zal de redding tot ons komen ! » (abbé de Nantes)

Puntje : Vanavond zingen we het liedje Nederig stil-
le timmerman (p. 40). We denken daarbij speciaal aan 
Sint-Jozef en vragen hem ervoor te zorgen dat het 
Onbevlekte Hart van Maria snel triomfeert, zoals ze in 
Fatima beloofd heeft !

Zalig Kerstmis !
Kleur Kindje Jezus.



  

Ite ad Joseph ! Ga tot Jozef.

De Weesgegroet van Sint-Jozef

Ik hou van u, Jozef, vervuld van de genade van 
God ; de Verlosser rustte in uw armen en groeide op 
voor uw ogen ; gezegend zijt gij onder de mensen, 
en gezegend is het goddelijk Kind van uw maagdelijke 
echtgenote, Jezus.

Heilige Jozef, als Vader gegeven aan de Zoon van 
God, bid voor ons in onze zorgen over gezin, gezondheid 
en werk, tot op onze laatste dag, en verwaardig u ons 
bij te staan in het uur van onze dood. Amen.
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Litanie van Sint-Jozef
( 300 dagen aflaat eens per dag )

( Goedgekeurd door onze H.  Vader, paus Pius  X )
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U...
God, H.  Geest, ontferm U over ons.
H.  Drie-eenheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David,
Licht van de Patriarchen,
Bruidegom van de Moeder van God,
Kuise bewaarder van de H. Maagd,
Voedstervader van de Zoon van God,
Zorgvolle beschermer van Jezus,
Hoofd van de H. Familie,
Zeer rechtvaardige Jozef,
Zeer kuise Jozef,
Zeer voorzichtige Jozef,
Zeer sterke Jozef,
Zeer gehoorzame Jozef,
Zeer trouwe Jozef,
Spiegel van geduld,
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Beminnaar van de armoede,
Voorbeeld van de werklieden,
Sieraad van het huiselijke leven,
Beschermer van de maagden,
Steun van onze huisgezinnen,
Troost van de ellendigen,
Hoop van de zieken,
Patroon van de stervenden,
Schrik van de duivels,
Beschermer van de H. Kerk,
Patroonheilige van België, bid voor ons.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, 
spaar ons, Heer.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, 
verhoor ons, Heer.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, 
ontferm U over ons.

♣ God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
♠ En tot beheerder van al zijn goederen.

Laat ons bidden.
O God, die door een wonderbare voorzienigheid U 

gewaardigd hebt de H. Jozef tot bruidegom van uw Aller-
heiligste Moeder te verkiezen, wij bidden U, verleen ons 
de genade dat wij hem, die wij hier op aarde vereren 
als onze beschermer, in de Hemel mogen hebben tot 
voorspreker. Gij die leeft en heerst in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.
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Gebed tot Sint-Jozef
O roemrijke Sint-Jozef, vader en beschermer van 

de maagden, trouwe bewaarder aan wie God Jezus, de 
onschuld zelf, en Maria, de Maagd onder de maagden, 
toevertrouwde, ik bid u en smeek u bij Jezus en Maria, 
dat dubbele pand u zo dierbaar : geef dat ik, bevrijd van 
elke vlek, rein van geest en van hart en kuis van lichaam, 
Jezus en Maria onophoudelijk mag dienen in een volko-
men zuiverheid. Amen.

♪♫ Nederig stille timmerman
Need’rig stille timmerman, zo klein in ’s wereld ogen,

Jozef wie mocht ooit als gij op heil’ge schatten bogen
In uw kleine woning, bezat gij ’s Hemels Koning,
Was uw gezellin d’Eng’lenkoningin !
Neen ! Geen kranke mensentaal noch stem van hemelingen,
Kon, o Jozef, schoon genoeg uw zaligheid bezingen.
Als Gij, liefdedronken, in hoogste vreugd’ verzonken,
Dan de zoete Maagd, dan weer ’t kind bezaagt !
Wil, o Jozef, aan uw Bruid en aan Haar Zone vragen
Dat wij door ootmoedigheid, aan Hem en Haar behagen !
Hoor ons kinderbede. Bekom ons reinheid, vrede,
Liefde vrome deugd, en des hemels vreugd’.
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