
 

OVERWEGING 
 
Ook al is Jozef, de vader van Jezus, geen opvallende persoon in de geschriften van het 
Nieuwe Testament, toch is best veel over hem te vertellen. Hij verkeert in zijn dromen 
met engelen, zegt Mattheüs. Koning David ,de grote bidder van de psalmen kan hij tot 
een van zijn voorvaders rekenen. Een tsaddig, een rechtvaardige, de belangrijkste eretitel 
in heel de bijbel, wordt Jozef genoemd. En als slot:  hij woont in Nazareth en verdient de 
kost als timmerman. Dat te samen is heel wat voor een kind, teener en volwassene als 
Jezus om te ervaren en mee te maken van je vader.     

Jozef, de vader van Jezus en de man van Maria , rechtvaardig en een timmerman eren we 
op de dag van de arbeid. Ik vroeg me af wat heeft Jezus van zijn vader geleerd, nu niet zijn 
hemelse Vader, maar de vader die hem met zijn vrouw Maria heeft opgevoed? (Tussen 
haakjes in de tachtiger jaren hebben we ooit te Blijdorp in onze communiteit een zoon 
van een timmerman uit Nazareth te gast gehad. Hij is een politiek vluchteling  Toen dacht 
ik, ooit ga ik naar Nazareth, bezoek de timmerman, de vader van onze gast. Ik wil horen, 
welke betekenis een timmerman te Nazareth heeft. Het is er nog niet van gekomen )  

Ja wat heeft Jezus van zijn vader de timmerman geleerd? Timmermannen kwam ik in de 
bijbel niet tegen. Wel kwam ik de tekst uit het achttendertigste hoofdstuk van het 
wijsheids boek van Jezus Sirach tegen. Jullie hebben die tekst net gehoord.  
Jezus Sirach vraagt zich af, hoe iemand wijs wordt   die niet de kans heeft in de boeken te 
leren zoals de schriftgeleerde om wijs te worden. Jezus Sirach beschrijft een aantal 
beroepen zoals een boer met zijn vee, een zegel graveerder, een smid, een pottenbakker .  
Over hen zegt hij , ik vermoed met iets van verwondering en bewondering : met hart en 
ziel zijn ze bezig met hun vak en werk en zij offeren hun slaap op om hun ambacht te 
voltooien.  

Het is iets bijzonders als je dit van een andere persoon kunt vertellen. 
Verantwoordelijkheid ziet Jezus Sirach, evenzeer bekwaamheid en vakmanschap, of 
vakvrouwschap.  
Op deze vakmensen kun je aan. Als je iets wilt laten maken, dan weet je bij die en die klop 
ik aan of kan ik terecht. Op hen kun je bouwen en een bepaalde taak  toevertrouwen.  

Vervolgens komt Jezus Sirach tot een paar  conclusies.  
De eerste is: Al deze mensen vertrouwen op hun handen en in zijn eigen werk  heeft ieder 
zijn wijsheid.  
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Zijn tweede conclusie is: zonder hen kun je in geen enkele stad wonen  
en komen er gasten noch reizigers.  

Dat is nogal wat ; naar Zwolle komen mensen van buiten omdat ze gehoord hebben hier 
wonen vakmensen  , vaklui. Op hen kun je bouwen en je werk toevertrouwen.  

En de derde conclusie is: zij houden de goederen van  deze wereld in stand.  

Als ik de laatste conclusie tot me laat doordringen, dan komen de eerste hoofdstukken uit 
het boek Genesis naar boven. Daar vertelt de schrijver: God vertrouwt de goederen der 
wereld, mensen zowel als goederen aan de mens om die te bewaren en te behoeden. Dat 
is de meest belangrijke opdracht die aan de mensen gegeven wordt.  

Terug naar de vraag in het begin: wat heeft Jezus , en wat hebben zijn volgelingen van 
Jozef de vader van Jezus geleerd?  

 Ik denk het volgende: als je ergens aan begint, doe dat met hart en ziel, wees 
betrouwbaar in je vak of werk. Of je nu profeet , timmerman of wat dan ook kunt en mag 
zijn, doe dit. Wordt een betrouwbaar iemand, waarvan de mensen kunnen merken: op 
hem of haar kun  je aan .  

Vervolgens wat je ook doet,  draagt dit  bij aan de bewoonbaarheid van de plaats waar je 
woont en werkt . draagt bij aan het welzijn van de plaats waar je woont.  

Tenslotte zal Jezus antwoorden. Mijn vader, Jozef , kent en weet uit ervaring elk  soort  
hout. Hij kent hun sterke en zwakke kanten. Hij wist waar je goede stoel van kan maken 
en hij wist ook hoe je een huis kon bouwen.  Hij bewaarde al die eigenschappen van het 
hout in zijn hart. Hij hield de bomen in stand en behoedde ze.  
Dat probeer ik ook denkt en antwoordt Jezus. Mijn vak en mijn roeping is:  mensen en 
alles wat bestaat namens mijn hemelse Vader te behoeden en te bewaren. : ik bewaar de 
mensen met wie ik omga in mijn hart. Ik ben hen nabij en zorg voor hen.  Ik ken de mijnen 
en de mijnen kennen mij. Ik heb hun waarde als persoon leren kennen en ik noem hen 
mijn vrienden en vriendinnen die mij volgen op de weg die ik ga.   

Jozef, mijn vader, vertelt Jezus  verdient een ereplaats. Wij, de volgelingen van Jezus  
kunnen veel van Jozef, zijn vader leren.   

Tot slot: één van de mooiste beelden van Josef, die ik gezien heb,  staat in de kerk van Het 
Steiger te Rotterdam. Het is het enige beeld dat in de kerkruimte staat. Dat geeft te 
denken en te mediteren. Het beeld toont een stoere havenarbeider, die op zijn handen 
een kind draagt. Dit beeld vertelt me: Je start je bestaan als volgeling van Jezus en onze 
God, als één van arbeiders in zijn wijngaard.  
Jozef , de arbeider, een eretitel om niet te vergeten.  

Amen   
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