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Derde Zondag na Driekonigen 
       Epistel: H. Paulus aan de   
                     Romeinen: 12, 16 - 21 
      Evangelie: Mattheus: 8, 1 – 13 
 
In het evangelie heeft Jezus meerdere keren gewezen op het feit dat hij 
niet enkel voor de Joden kwam, maar ook voor de heidenen. In het 
evangelie van deze zondag wordt een Jood van zijn melaatsheid genezen 
en aanbidt de Verlosser; een Romeinse gezagvoerder, een heiden, erkent 
de goddelijke macht van Jezus en wordt verhoord. Jezus geneest zijn 
zieke dienstknecht van op afstand genezen, dank zij het geloof en het 
vertrouwen van die man. Dit wilde de Kerk blijvend gedenken en nam 
zijn woorden bijna letterlijk op in de H. Mis: “Heer, ik ben niet waardig 
dat gij onder mijn dak- tot mij- komt, maar spreek slechts één woord en 
mijn - knecht- ziel zal gezond worden.” Een voorbeeld van de 



onbegrensde goedheid van Jezus Christus voor het geloof en het 
vertrouwen in Hem ! 
 
Een jaar toegewijd aan de Heilige Jozef, patroon van de Kerk 
 
Een geliefde vader - deel I 
De grootheid van Sint-Jozef is dat hij de echtgenoot van Maria was en 
de vader van Jezus. Op deze manier plaatste hij zichzelf, in de woorden 
van de heilige Johannes Chrysostomos, “in dienst van het hele 
heilsplan”.  

De heilige Paulus VI wees erop dat Jozef zijn vaderschap concreet 
uitdrukking gaf “door zijn leven te maken tot een offerdienst aan het 
geheim van de menswording en het verlossende doel daarvan. Hij 
gebruikte zijn wettig gezag over het Heilig Huisgezin om zich volledig 
aan hen te wijden in zijn leven en werk. Zijn menselijke roeping tot 
gezinsliefde maakte hij tot een bovenmenselijk opdragen van zichzelf, 
zijn hart en al zijn vermogens: een liefde die ten dienste werd gesteld 
van de Messias die opgroeide tot volwassenheid in zijn huis”.  

Dankzij zijn rol in de heilsgeschiedenis, is Sint-Jozef altijd vereerd 
geweest als een vader door het christelijk volk. Dit wordt aangetoond 
door de talloze kerken die wereldwijd aan hem zijn opgedragen, de 
talrijke religieuze Instituten, Broedergemeenschappen en kerkelijke 
groepen die zijn geïnspireerd door zijn spiritualiteit en die zijn naam 
dragen, en de vele traditionele uitdrukkingen van vroomheid tot zijn eer. 
Ontelbare heilige mannen en vrouwen hadden een vurige devotie tot 
hem. Onder hen is Teresa van Avila, die hem koos als haar hemelse 
voorspraak, zich regelmatig tot hem wendde en van hem ontving welke 
genaden ze ook maar vroeg. Bemoedigd door haar eigen ervaring, 
overtuigde Teresa ook anderen om de devotie tot Jozef te koesteren.  

Elk gebedsboek bevat gebeden tot Sint-Jozef. Speciale gebeden worden 
tot hem gericht op iedere woensdag en vooral tijdens de maand maart, 
die traditioneel aan hem is gewijd.  

Een wijdverbreid vertrouwen in Sint-Jozef blijkt in de uitdrukking “Ga 
naar Jozef”, die doet denken aan de hongersnood in Egypte, toen de 



Egyptenaren de Farao smeekten om brood. Hij antwoordde op zijn beurt: 
“Ga naar Jozef; wat hij u zegt, doe dat” (Gen. 41, 55). Farao verwees 
naar Jozef de zoon van Jakob, die als slaaf werd verkocht vanwege de 
jaloezie van zijn broers  en die – volgens het Bijbelse verhaal – 
vervolgens onderkoning van Egypte werd.  

Als een afstammeling van David , uit wiens nageslacht Jezus zou 
ontspruiten volgens de belofte die aan David werd gedaan door de 
profeet Nathan, en als de echtgenoot van Maria van Nazareth, staat de 
heilige Jozef op het kruispunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.       
Uit: Patris Corde, Apostolische brief – Rome  8 december 2020  
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