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Zondag na Driekoningen : Feest van 
de Heilige Familie 
       Epistel: Paulus aan de Kolossenzen: 3, 12 – 17 
       Evangelie:  Lucas: 2, 42 – 52 
 
Nadat engelen van het geboortefeest van het Kind 
Jezus te Bethlehem aan de herders aankondigen die 
Het bezoeken en aanbidden, nadat de Kerk de 
besnijdenis van het Kind op de octaafdag van 
Kerstmis viert, nadat dit door het feest van de 
Allerheiligste Naam van Jezus gevolgd wordt, nadat 

de Kerk op 6 januari het feest van de Driekoningen viert, komt het Feest van de 
Heilige Familie. 
 
Christus als Kind met Kerstmis, als Koning op het feest van de openbaring aan 
de Wijzen en nu als Kind dat Zijn heerlijkheid uitstraalt in het gezin in het huis 
te Nazareth. 

In het epistel zet de H. Paulus goed uiteen welke deugden er in een christelijk 
gezin moeten primeren. Hij spreekt van liefde die mekaar verdraagt en 
vergeeft. In het evangelie worden dat de vervulling van de godsdienstige plicht 
en de gehoorzaamheid. 

Het gezin waar we vandaag mogen binnentreden is uniek en toch zo eenvoudig. 
Uniek, want het Kind is in dit gezin het echte Hoofd en de moeder, Maria, 
heeft Het ter wereld gebracht zonder medewerking van Jozef. En toch wordt 
Jozef én door de Moeder én door het Kind ‘vader’ genoemd. Jezus, Maria, 
Jozef. In het gezin van Nazareth heerst de ideale liefde en is alles gericht op 
God, die dé Liefde is. 

Vandaag verhaalt de evangelist een merkwaardig voorval dat zich voordeed 
tijdens het jonge leven van Jezus. Jezus is een zeer bijzonder iemand. Hij was 
dat reeds vanaf het begin toen Hij onze mensheid aannam. 

Jezus is vandaag Jezus twaalf jaar en is Hij met zijn ouders op bedevaart naar 
Jeruzalem. Zij blijven er zeven dagen voor het Paasfeest. Op hun terugtocht, 



met een hele karavaan bedevaarders, ontdekken zijn ouders dat ze hun Jezus 
niet vinden. 

Met Jezus omgaan is een kunst, ook Hem bij zich houden, ook wanneer Hij 
Zijn gelaat voor de ogen van ons hart verborgen houdt en ver weg lijkt.  

Nadat Maria en Jozef Jezus gevonden hadden, keerde de Heilige Familie 
samen terug naar Nazareth, naar de beschutting en geborgenheid van hun thuis.  

Maria bewaarde alles in stilte in Haar hart. Zij voegde dit nieuwe feit bij Haar 
andere herinneringen. Het was voor Haar de aankondiging van andere en 
grotere offers welke Zij moest brengen. Haar persoonlijke gevoelens moest Zij 
aan de wil van God ten offer brengen. 

Als wij nadenken en de dingen die God in ons leven toelaat in ons hart 
bewaren, dan zullen wij Jezus meer bij ons en in ons ontmoeten. We mogen 
niet afhaken of afdwalen, maar moeten door offers en gebed Zijn nabijheid 
vasthouden. 

Het evangelie eindigt met de woorden dat Jezus met hen mee naar huis ging. In 
de stille verborgenheid van het huis van Nazareth was Jezus weer de 
onderdanige Zoon. “En Hij nam toe in wijsheid en jaren en was welgevallig bij 
God en bij de mensen”. Hij verbleef te Nazareth tot aan Zijn openbaar leven. 

Jezus heeft met Zijn gehoorzaamheid aan Maria en Jozef het voorbeeld 
gegeven voor alle christelijke families en het familieleven geheiligd.  

Maar wat een erosie, wat een uitholling van het gezin in deze tijd. De crisis in 
de Kerk, de crisis van de moraal, is voor een groot stuk te wijten aan de crisis 
in de gezinnen.  

Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Als het gezin ziek is, verziekt 
de hele samenleving. Er is in de meeste gezinnen geen weerstand meer tegen 
nefaste invloeden, tegen een verderfelijke moraal die de huiskamer dagelijks 
agressief binnendringt en de onderlinge relaties aantast. Er is geen weerstand 
meer, want er wordt niet meer gebeden in de gezinnen. God is al lang 
vervangen door een reeks afgoden: geld, macht, genot, gemakzucht, egoïsme. 

Maar geluk buiten God bestaat niet! Het leven wordt dan als een stukgesneden 
luchtballon die leegloopt. Het heeft zonder God allemaal geen zin meer. De 
mens valt, valt diep en is ten gronde gekwetst en doodziek. Doodziek zijn vele 
gezinnen. Daarom lopen de kerken leeg en zijn er geen jongeren meer die 
roeping hebben of die hun roeping niet meer beantwoorden met hun ‘ja-
woord’. 



Mocht het voorbeeld van het gezin van Nazareth onze gezinnen eindelijk eens 
gaan inspireren. Wat zou het leven naar Gods Wil een hemel op aarde zijn.                       
Bron:Inleiding C.C. en uit Homilie van pastoor Van der Voort 

 

Driekoningen - Feest van de Openbaring aan de heidenen  

Met dit feest viert de Kerk de komst van Jezus diL zich openbaart aan de 
heidenen, aan de hele wereld. In de Orthodoxe liturgie is dit zelfs een groter 
feest dan het feest van Kerstmis. Wijzen uit het Oosten komen naar het Kind en 
erkennen Zijn koningschap.  Zij vertegenwoordigen vele  aardse koninkrijken 
en ook vele generaties. Hun namen werden doorheen de geschiedenis  bekend 
als Casper, Melchior en Balthazar. 
 
Traditioneel worden in vele landen de huizen gezegend waardoor men hoopt 
om alle ziekten en kwaad weg te houden. De dag voor Driekoningen wordt er 
water gewijd. De priester bidt de litanie van alle heiligen en psalmen 28, 45 en 
146 en het exorcisme van de H. Michaël, het Benedictus en het Magnificat. Na 
verdere zegeningen van het water en zout besluit de priester met het Te Deum. 
U kunt dus zondag Driekoningenwater mee nemen naar huis. 
Een traditie is ook een Driekoningentaart met een kroon waar een boon in zit 
verborgen. Wie de boon heeft, draagt de hele dag de kroon. 
Nog een andere traditie is dat kinderen of jeugdgroepen verkleed als koningen 
plechtig zingend langs de huizen trekken en geschenken als snoep, koekjes of 
geld krijgen voor zichzelf of voor hun jeugdbeweging. 
Wat met  ‘corona- beperkingen’ niet mogelijk is.     Bron: C.C. en Wikimedia 

 
Jaar 2021 toegewijd aan de Heilige Jozef 
 
Een bijna niet gekende devotie is die tot de ‘slapende’ H. Jozef. Zoals God tot 
de H. Jozef sprak in zijn  droom 2000 jaar geleden, laat deze devotie ons toe 
om aan de H. Jozef te vragen te ‘slapen’ over onze intenties, erover te dromen 
en ze voor ons aan Christus te offeren.. Wij zullen dan bidden om Gods wil te 
volgen zoals de H. Jozef het deed in zijn aardse leven. 
Aan de H. Jozef heeft God de bescherming toevertrouwd van de Heilige 
Familie te Nazareth. Het was een bijzonder contact met God die de H. Jozef  
toeliet zich tot God te keren in tijden van nood om Zijn goddelijk plan te 
vervullen. 
Het eerste bijzonder contact was toen de engel van de Heer aan de H. Jozef 
verscheen in een droom om aan te kondigen dat Maria een kind verwachtte en 



dat Jozef niet bevreesd moest zijn om Maria tot vrouw te nemen: want het Kind 
dat zij verwachtte was van de H. Geest. (Mt 1, 20) 
De engel van de Heer waarschuwde de H. Jozef ook in een droom om het Kind 
en Maria te nemen en ermee te vluchten naar Egypte omdat koning Herodes het 
Kind wilde doden.(Mt 2, 13) en later om met de heilige familie terug te keren 
naar Nazareth.  (Mt 2, 19-23) en dat Jozef niet bevreesd moest zijn om Maria 
tot vrouw te nemen: want het Kind dat zij verwachtte was van de H. Geest. (Mt 
1, 20) 
De engel van de Heer waarschuwde de H. Jozef ook in een droom om het Kind 
en Maria te nemen en ermee te vluchten naar Egypte omdat koning Herodes het 
Kind wilde doden.(Mt 2, 13) en later in een droom om met de heilige familie 
terug te keren naar Nazareth.  (Mt 2, 19-23) 
Sint Jozef aanhoorde en gehoorzaamde het Woord van God in stilte. Hoe 
kunnen wij Gods stem horen in ons leven? Hoe kunnen wij ontwaken en 
aanvaarden en doen wat Gods Wil is voor ons? 
Wij mogen geloven dat de H. Jozef, terwijl hij slaapt, over de Kerk waakt. En 
wanneer we een probleem hebben of het moeilijk wordt, dan kunnen we dit 
opschrijven en onder het beeld leggen van de slapende H. Jozef zodat de 
heilige erover kan dromen tot bij God.  
Wend u altijd met al uw problemen tot Sint Jozef.  Zijn geestelijk vaderschap 
beschermt het huwelijk en het gezin en het ongeboren leven die nu massaal 
aangevallen worden “De macht die God heeft gegeven aan de Heilige Jozef is 
onbeperkt”, zei de H. Teresa van Avila in haar autobiografie.  
De H. Jozef is de stille, sterke verdediger van de universele Kerk, de man van 
de hemelse dromen, de machtige heilige die onze ongelovige wereld door 
elkaar schudt en onze harten opent voor de waarheid.  Sint Jozef, help ons, 
help ons Sint Jozef !   -   Georgette Bechara 
 

 
Vragen we dagelijks met aandrang aan Sint Jozef dat hij voor ons bemiddelt 
bij zijn Zoon Jezus, opdat én bisschoppen én priesters hun priesterlijke 
roeping ernstiger zouden nemen, zodat ALLE gelovigen minstens op 
zondagen het Heilig Misoffer kunnen bijwonen en ook de Heilige 
Sacramenten kunnen ontvangen zoals Biecht en H. Communie.     
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