
“Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt” !
1ste lezing: Uit het 2e boek Samuël 7,4-5a.12-14a.16 
Psalm: 89(88),2-3.4-5.27.29. 
2de lezing: Rom. 4,13.16-18.22. 
Evangelie volgend Matteüs 1,16.18-21.24a. !
We vieren vandaag het hoogfeest van Sint Jozef, de bruidegom van de H. Maagd Maria. 
Een bijzonder hoogfeest dit jaar omdat we niet samen kunnen vieren maar ook om de 
boodschap die de Engel aan Jozef zal geven in een moment van angst en onzekerheid.
!
Andere personen uit de bijbel die z’n Gods ervaring hebben gehad zijn Abraham en David 
en we horen over hen in de eerste en tweede lezing. Abraham werd door God geroepen 
op zijn oude dag toen hij nog weinig meer verwachte van zijn leven. Hij was 75 jaar, zijn 
vrouw Sara 65, en ze hadden geen kinderen kunnen krijgen. Maar God verscheen aan 
Abraham en riep hem op om alles achter te laten, zich op weg te zetten, en te gaan naar 
het land dat God hem zou aanwijzen. Hij moest vertrouwen op God. (Gen. 12)
!
We zitten in een bijzondere tijd waarin we ook angstig kunnen zijn, misschien niet zo 
hoopvol over de onzekere toekomst, terneergeslagen. We denken misschien zoals Jozef: 
waar kan ik nu heen? Hoe kan ik weglopen voor deze onzekere toekomst? Of zoals 
Abraham die aan heel veel goden offerde; hij wist niet meer tot wie hij zich moest wenden 
om het kind te krijgen waar hij zo naar verlangde.
!
In de lezingen van dit hoogfeest wordt ons verteld hoe drie bijzondere mannen, Abraham, 
David en Jozef, het vertrouwen hebben gehad, de gave van het geloof, om Gods stem te 
volgen naar een toekomst die ze ook niet kenden en waar ze moesten leren om zich 
geheel te laten leiden door God. Maar vergeet niet! Ze waren alle drie ook doodgewone 
mensen van vlees en bloed zoals wij, met angsten, met verlangens, onzeker.
!
Abraham geloofde tegen alle hoop in. „Zijn geloof verflauwde niet, toen hij, de 
honderdjarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij 
twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.”(Rom.4,18-19).
!
Ook David vertrouwde op Gods belofte: „Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een 
zoon. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd standhouden” (2 Sam.7,14.16.) En 
deze belofte zal in vervulling gaan zoals we horen in het evangelie van vandaag.
!
Tenslotte de troostende woorden van de Engel aan Jozef en aan ieder van ons: „Jozef, 
zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar 
schoot is van de Heilige Geest.”(Mt.1,20)
!
Op drie beslissende momenten van de heilsgeschiedenis hebben Abraham, David en 
Jozef het geloof gehad om te vertrouwen in Gods beloftes en zijn voorzienigheid. Ze 
lieten zich leiden door Hem en hebben. Wat zou het prachtig zijn als we in deze tijd van 
onzekerheid niet zouden twijfelen aan Gods liefde en zijn Voorzienigheid. Moge ons 
geloof in deze tijd ook niet verflauwen als we ons alleen voelen en onzeker over de 
toekomst want God laat ons niet in de steek. Ik bid ervoor, op voorspraak van Sint Jozef, 
dat wij juist in deze tijd van beproeving, ons tot God wenden en ervaren dat Hij onze 
vader is die voor ons zorgt. Amen.


