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13 december 2020

Een engel bij Jozef

Matteüs 1:18-25 
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Doel
De kinderen leren dat God zijn engel gebruikt om Jozef met andere ogen naar de gebeurtenissen rond Maria te kijken.

Toelichting
Jozef kan niet anders vermoeden dat dat Maria hem ontrouw is. Ze moet van een ander houden en is van die andere 
vriend in verwachting. Wij weten dat zij in geloof de weg die de HEER met haar wil gaan heeft aanvaard. Jozef weet dat het 
leven van Maria gevaar loopt en wil dat redden door in stilte zelf te verdwijnen. Dan stuurt God opnieuw een engel om hem 
te helpen, dit keer in een droom. Zijn woorden houden Jozef de spiegel voor. Hij hoort dat de Messias komt, dat Maria Hem 
in haar schoot draagt. Jozef mag zijn aardse vader zijn en voor Jezus en Maria zorgen. 
Jozef mag dankzij de spiegel die God hem voorhoudt de feiten anders zien. Hij gelooft nu: wat rond Maria gebeurt is goed. 
Zo werkt God aan het plan waardoor zijn redding en liefde voor de wereld zichtbaar worden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Alles komt goed, Jozef
Richtlijnen: Soms durf je iets niet zo goed. Je vindt het moeilijk en denkt dat je het niet kan. Wat is het dan fijn dat je vader 
zegt: ‘Kom op, je kunt het best. Je bent al een grote jongen. En als het niet lukt, help ik je wel’.
Jozef is verdrietig. Maria houdt niet meer van hem, maar van iemand anders. Wij weten dat God haar een kindje geeft. Dat 
komt Gods engel vertellen. Hij zegt tegen Jozef: ‘Maria houdt wel van jou en haar kindje is de Zoon van God. Jij mag met 
Maria trouwen en voor haar en Jezus zorgen. Misschien vind je het moeilijk om te geloven dat het echt zo is, maar de Here 
God wil je daarbij helpen’. Dan is Jozef weer gelukkig. God maakt alles goed. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods engel brengt Jozef op andere gedachten
Richtlijnen: In een droom verschijnt een engel aan Jozef. Hij belooft Jozef niets nieuws, maar legt de boodschap aan Maria 
aan hem uit. Dat is nodig, want Jozef heeft hulp nodig om de gebeurtenissen goed in te schatten. De engel zegt: Maria is 
jou niet ontrouw; ze is niet in verwachting van een ander. God zelf doet in Maria wat in de Schriften staat en wat de profe-
ten hebben beloofd. Je mag geloven dat Maria in verwachting is van Gods Zoon, die redding zal brengen. Jozef is gelovig, 
rechtvaardig. Hij is bereid naar Gods engel, speciaal door Hem als boodschapper op pad gestuurd, te luisteren. Hoe de 
mensen ook zullen roddelen en spotten. Hij verlaat Maria niet, maar dient God door haar man en Jezus’ aardse vader zijn.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Door deze naam zie je alles anders
Richtlijnen: Jozef moet wel vermoeden dat Maria een ander heeft. Ze is zwanger nadat ze Jozef ontrouw is geworden. In 
de wet staat op overspel de doodstraf. Jozef wil de situatie oplossen door te verdwijnen en de schuld op zich te nemen. 
Gods plan lijkt vast te lopen bij Jozef. Daarom stuurt God zijn engel weer op pad; hij helpt Jozef de dingen anders te zien, 
vanuit zijn HEER: ‘Jozef, wees niet ongerust en geloof dat het zo goed is. God geeft door Maria de Messias. Trouw gerust 
met Maria en zorg voor haar en voor mijn Zoon’. Jozef laat zich door God corrigeren. Hij wil Gods goedheid zien door de 
verdachte omstandigheden heen. Wat mensen daar ook over zullen zeggen, Hij gelooft in Gods liefdevolle daden.
Ook bij jongeren kan het stormen in hun leven. Alles lijkt mis te gaan. Juist dan is God er. Hij zal ons helpen om verder te 
komen. Bij Jozef gebruikt Hij daarvoor een engel. Zijn de jongeren wel eens geholpen om de dingen anders te zien? Welke 
middelen gebruikte God daarvoor bij hen?

Extra bijbelgedeelte: 1 Koningen 19
(Elia wordt door God naar de berg Horeb gebracht. Hij heeft de vrees dat zijn werk mislukt is, dat koning Achab en koningin 
Izebel hem binnenkort zullen doden. De HEER verschijnt aan Elia, vertelt hem dat er nog zevenduizend gelovigen zijn en 
dat de HEER nog steeds veel werk voor hem als Gods profeet heeft.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Het Evangelie naar Matteüs begint met een stamboom. Het is de stamboom van Jezus. Matteüs laat deze stamboom 
beginnen bij Abraham en verwijst daarmee nadrukkelijk naar de zegen die Abraham heeft ontvangen van God. In zijn 
nageslacht zouden alle volken immers gezegend worden. Deze zegen ontvangen wij in Jezus Christus, de zoon van David, 
de zoon van Abraham. In vers 18 wordt opnieuw gesproken van de afkomst van Jezus Christus. Hier wordt ons verkondigd 
dat Maria zwanger blijkt te zijn door de Heilige Geest. Als Schepper van al wat leeft heeft de Heer nu leven geschapen in 
de schoot van Maria. Dit is niets minder dan een groot wonder. Het zorgt meteen ook voor de nodige consternatie. Want 
Maria is uitgehuwelijkt. Ze woont weliswaar nog niet bij Jozef, maar zij is al wel aan hem beloofd. Omdat zij op deze wijze al 
als vrouw aan Jozef is verbonden, komt Maria nu onder de zware verdenking te staan van overspel. Hierop stond als straf: 
dood door steniging, (Deut.22,23v.). Nu is Jozef een rechtschapen mens. Dit betekent, dat hij een man is, die de joodse 
wet als norm voor zijn leven gebruikt. Van zo’n man kun je verwachten, dat hij dat nu ook zal doen. Hij kon niet zomaar met 
Maria trouwen. Dan zou hij ook zelf aangeklaagd kunnen worden. Wel kon hij Maria aangeven bij de rechtbank. Maar dat 
wil hij niet. Hij zou ook kunnen scheiden, maar dan zou Maria een prooi worden voor publieke verachting.  Het enige wat 
voor hem overbleef was: Maria in stilte verlaten. In dat geval zou Jozef mikpunt worden voor roddel en achterklap. Maar 
Maria zou door kunnen gaan met haar leven. Jozef blijkt inderdaad een rechtschapen mens te zijn. Hij wil de wet niet on-
trouw zijn, maar zoekt een oplossing door te handelen naar de geest van de wet: de liefde, waardoor mensen kunnen leven 
in de ruimte die God ons geeft.
Maar dan, opeens, is daar die engel. God grijpt in. En Hij doet dat door een engel te laten verschijnen in een droom van 
Jozef. Een engel is in de Bijbel altijd een boodschapper van God. De boodschap is daarmee ook meteen een boodschap 
van God. Hij spreekt door zijn boodschapper heen. En hij richt zich direct tot Jozef. Zijn boodschap brengt redding en heil. 
En die redding en dat heil worden gebracht, door een plotseling ingrijpen van God. Daarmee verandert hij de loop van 
deze geschiedenis. Jozef wordt herinnerd aan zijn eigen afkomst: zoon van David. Uit de familie van David zou de Mes-
sias voortkomen. Jozef hoeft dan ook niet bang te zijn voor datgene wat er allemaal komen zou als hij Maria tot wettige 
echtgenote zou nemen. Want dit kind is verwekt door de Heilige Geest! Opnieuw wordt dit met nadruk gezegd. Bovendien 
verkondigt de engel, dat dit kind zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Daarom moet Jozef hem de naam Jezus geven. 
Jezus betekent redder, verlosser. God zal verlossing schenken door middel van dit kind. En om nog eens te onderstrepen, 
dat het in dit kind gaat om de komst van de Messias, klinkt hier een citaat uit Jesaja 7, vers 14. In de Messias is God-met-
ons: Immanuël. Zo wordt met dit woord uit het Oude Testament benadrukt, dat God zijn gang gaat in de geschiedenis van 
zijn volk. Dat deze geschiedenis een geschiedenis is van belofte en van vervulling, van redding en van heil. Dit heil biedt 
God ons aan in de geboorte van dit kind, dat door de Heilige Geest is verwekt. En Jozef? Jozef mag daar getuige van zijn. 
Hij wil het ook zijn. Hij doet wat de engel hem heeft opgedragen. En als Maria dan ook bevallen is van haar eerstgeboren 
zoon, geeft Jozef hem zijn naam: Jezus. Want hij is het die ons van onze zonden bevrijdt.

Vers voor vers
Vs. 18 Kort en bondig deelt Matteüs hier mee, dat Jezus Christus (=Messias) verwekt is door de Heilige Geest. Deze 

woorden komen terug in de boodschap van de engel, in vers 20. En het zijn precies deze woorden, die een nieuw 
licht werpen op de afkomst van Jezus. Hij is de zoon van Abraham en de zoon van David… En hij is de zoon van 
God.

Vs. 19 Jozef is een rechtschapen mens. Een rechtschapen mens luistert naar de wet. Psalm 15 is hem uit het hart 
gegrepen. Ondertussen is Jozef ook een fatsoenlijk man. Hij houdt van Maria en wil dat het haar goed gaat. Hij 
wil dat ook, nu zij zwanger blijkt te zijn. Zonder dat hij weet van de goddelijke afkomst van dit kind, wil hij Maria 
in stilte verlaten. Zo laadt hij de verdenking op zich van iedereen die slecht wil denken. Maria kan verder met 
haar leven. Was hij van haar gescheiden, dan was Maria waarschijnlijk gestenigd op beschuldiging van overspel, 
(Deut.22, 23vv).

Vs. 20 Dit vers is een keerpunt in het verhaal. God grijpt in. In het grieks staat hier het woordje idou. Dit woordje geldt 
hier als uitroepteken, als helder signaal: Er staat iets belangrijks te gebeuren. God laat iets belangrijks gebeuren. 

 Daarom zendt hij zijn engel en die brengt hem een boodschap over van God zelf. De boodschapper, in dit geval 
de engel, geldt als representant van degene die de boodschapper zendt. Daarom geldt het woord van de engel 
als een woord van God. God spreekt door de mond van de engel heen en hij doet dat in een droom. 

 Door heel de Bijbel heen worden dromen gebruikt, om een goddelijke boodschap over te brengen, denk bijvoor-
beeld aan de droom van Jakob, Gen.28, de dromen van Jozef, Gen.37 en ook de droom van Daniel, Daniel 7. 
Een droom wordt dan ook serieus genomen. We zien in vers 24 dat Jozef dit ook doet.

 In zijn boodschap wijst God eerst op de afkomst van Jozef. Hij is een zoon van David. Uit dit geslacht zou de 
Messias voortkomen: de zoon van David, op wie Israël hoopt. Uit de verkondiging van de engel wordt duidelijk, 
dat God staat aan het begin van het leven van dit kind. Het is verwekt door de Heilige Geest. Jozef kan Maria dan 
ook rustig tot vrouw nemen. Er is geen enkele sprake van overspel. 
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Vs. 21 Het geslacht van het kind wordt bekendgemaakt: het zal een zoon zijn. Jozef krijgt de opdracht om Hem Jezus 
te noemen. Met deze naam is meteen ook de opdracht voor dit kind gegeven: hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.

Vs. 22v Met de geboorte van dit kind gaat een oude belofte in vervulling: in dit kind is God-met-ons. Hij is Immanuël. 
En Immanuël is al beloofd in Jesaja 7. In de tijd van Jesaja zal waarschijnlijk niet meteen gedacht zijn aan de 
geboorte van dit kind, zo’n 600 jaar na de profetie van Jesaja. Toch wordt deze lijn direct gelegd in de verkondi-
ging van de engel, in het evangelie naar Matteüs. God gaat zijn gang door de geschiedenis van zijn volk. Deze 
geschiedenis is een geschiedenis van belofte en vervulling. De belofte is uitgesproken door Jesaja. De vervulling 
zien wij hier, in de geboorte van Jezus.

Vs. 24v Nadat Jozef ontwaakt, doet hij wat de engel hem heeft opgedragen. Jozef neemt de boodschap van de engel se-
rieus. Hij luistert naar God. En hij neemt Maria bij zich als zijn vrouw. Nadrukkelijk wordt nog vermeld, dat er geen 
sprake is van lichamelijke omgang, voordat het kind geboren is. Maria is maagd. Zij wordt op geen enkele manier 
in diskrediet gebracht. En Jozef, die rechtschapen is, voegt zich in de gang, die God gaat met Maria, met Jozef, 
en met dit kind, dat van Jozef zijn naam ontvangt: Jezus, redder, bevrijder.

Vragen
• Als jij een droom zou hebben, waarin een engel iets tegen jou zegt… zou jij deze droom dan serieus nemen? 
 Waarom wel? Waarom niet?
• Wat betekent de geboorte van Jezus Christus voor jou? 
• In het evangelie wordt benadrukt, dat hij ons zal bevrijden van onze zonden… 
 Vind je dat belangrijk?
• Immanuël betekent God-met-ons. Wat is voor jou het grootste verschil tussen een leven met God en een leven zonder 

God?

Auteur: GD

Liederen
Psalm 25
Lied 442     (=Gezang 118 LvdK)
Lied 469     (=Gezang 133 LvdK)
All  night, all day      Lied  249
Witte zwanen, één Weg    Witte zwanen, zwarte  zwanen -Elly en Rikkert
Jozef timmerman     Een engel met een B er voor, Elly en R.  Zuiderveld
Jezus is…..    Hemelhoog 348
J.E.Z.U.S      Opwekking voor kinderen 117
Immanuël      Op Toonhoogte 419
Als je veel van iemand houdt    Hemelhoog 125
Heel gewoon      Hemelhoog 136
Goed nieuws      Hemelhoog 132

Auteur: PZ
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Alles komt goed Jozef

Inleiding
De vrienden van Tom hebben een plannetje. Zaterdag 
willen ze gaan schaatsen. ‘Schaatsen?’, zegt papa, ‘er ligt 
toch geen ijs?’ ‘Nee, schaatsen op de overdekte ijsbaan.’ 
zegt Tom ’maar ik ga niet mee hoor, ik kan helemaal niet 
schaatsen.’ Dat is jammer, vindt papa. Eigenlijk moet 
Tom het nog leren en op het beginnersbaantje blijven. Als 
papa voorstelt op woensdag samen te gaan oefenen, dan 
wil Tom dat wel. En dat doen ze. ‘Vertrouw me maar’ zegt 
papa ’ik ben bij je en oefen met jou, zodat jij zaterdag 
mee kan’ En zo gebeurt het ook. Tom heeft vertrouwen 
in papa, hij leert schaatsen en gaat zaterdag met zijn 
vrienden mee.
Vertrouwen hebben in iemand die je helpt is belangrijk. 
Dat merkt Jozef ook in het bijbelverhaal. Luister maar.

Bijbelvertelling
Jozef ligt in bed. Hij wil graag slapen maar dat lukt niet. 
Hij denkt en denkt. Nee, hij piekert, hij maakt zich zorgen. 
Wat moet hij doen? Hoe gaat dit verder? Hij kan niet 
slapen, helemaal niet. Met grote open ogen ligt hij in bed. 
Waarom Jozef, wat is er aan de hand? Is er iets naars 
gebeurd?
Ja, dat is er zeker. Jozef was eerst zo blij. Hij houdt van 
Maria en hij wil met Maria gaan trouwen. Hij vindt het fijn 
om met Maria te gaan wonen in een leuk huis. Jozef is 
timmerman en hij heeft al een mooi plan. Hij gaat een 
grote tafel maken van hout, en ook stoelen en een bed. 
Hij wil alles wel zelf maken, dat kan hij wel. 
Samen maken ze plannetjes, wat zal het fijn zijn als ze 
getrouwd zijn en in hun huis kunnen gaan wonen.

Maar nu is het allemaal anders. Maria houdt niet meer 
van hem. Want Jozef heeft gehoord dat Maria een kindje 
krijgt. Dan houdt ze vast van iemand anders. Want an-
ders kan er toch geen kindje in haar buik groeien?
En daar piekert Jozef over. Hij denkt en hij denkt. Zal hij 
weggaan bij Maria, zal hij een brief schrijven aan haar om 
het te vertellen? Hij weet niet wat hij moet doen. Eindelijk 
valt hij in slaap.

En dan, als Jozef slaapt, dan droomt hij. In die droom 
komt er een engel bij Jozef. Een engel die ook bij Maria 
is geweest en verteld heeft dat ze een kindje van God 
zal krijgen. Dat vertelt de engel nu ook aan Jozef. Gods 
plan is om zijn Zoon naar de aarde de sturen. Maria mag 
de moeder worden van dit kindje. Het kind van God zal 
Jezus heten en later als Hij groot is zal Hij de mensen 
van God vertellen. Heel lang geleden was er een profeet, 
Jesaja, en hij vertelde al dat er een kind van God gebo-
ren zou worden. En nu is dat bijna zover.

De engel zegt: ‘Maar Jozef, je hoeft niet bang te zijn dat 
Maria van een ander houdt. Ze houdt van jou en God 
wil dat jij ook voor dit kind zorgt. Samen met Maria. Dus 
Jozef, je hoeft niet weg te gaan, je hoeft geen brief te 
schrijven. Wees maar niet bang, God zal je helpen. Ver-
trouw maar op God. Het zal goed komen, jullie zullen fijne 
ouders zijn voor dit kindje Jezus.’ 

Dan wordt Jozef weer wakker. Hij gaat rechtop in bed 
zitten en denkt na. Hij heeft gedroomd en in die droom 
is iets heel belangrijks gezegd door de engel. Het is niet 
zomaar een droom, het is een belangrijke boodschap 
van God. Jozef staat op en gaat meteen naar Maria. Hij 
vertelt alles aan haar. En zo komt het goed, Jozef en Maria 
gaan samen verder. Jozef zorgt goed voor Maria. Ze 
gaan trouw-en en wachten tot het kindje geboren wordt. 
Dan zal hij de naam Jezus krijgen, precies zoals de engel 
heeft gezegd. 

Gebed
Here God, soms lukken dingen zien, zien we ergens 
tegenop en denken we dat het nooit goed zal komen. 
Maar door op U te vertrouwen en te geloven dat U ons 
helpen wil komt het goed. 
Dat mogen we nooit vergeten. Amen. 

Auteur: IFF
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Gods engel brengt Jozef op andere gedachten

Inleiding
De inleiding start dit keer met een verhaaltje, een voor-
beeld van hoe je iemand een ander inzicht kunt geven, op 
andere gedachten kunt brengen:
‘Timo is verdrietig en ook een beetje boos. Femke wil zijn 
vriendinnetje niet meer zijn. Ze wilde vandaag op school 
niet naast hem zitten. Ze ging bij Sem zitten! Ze zitten 
altijd naast elkaar, elke dag! Hij speelt al met haar sinds 
groep 1 en nu zitten ze al bijna in groep 5. Zo lang zijn ze 
al vrienden. Waarom wil Femke niet meer naast hem zit-
ten? Zou ze hem stom vinden? Waarom? Hij begrijpt het 
niet. Nou, hij vindt Femke stom! 
‘Waarom kijk je zo boos, Timo?’, vraagt meester Hen-
rik, ‘Wat is er gebeurd?’ Hij neemt Timo even mee naar 
de gang om rustig te kunnen praten. Timo kijkt naar de 
grond, hij wil het niet, maar toch ook wel vertellen. Mis-
schien weet de meester wat hij moet doen? Dan vertelt 
hij aan de meester waarom hij boos is. ‘Oh Timo, wat 
goed dat je dit aan mij vertelt! Femke is gewoon nog jouw 
vriendin hoor. Ik heb gevraagd aan Femke of zij vandaag 
naast Sem wilde gaan zitten. Zij gaat vanaf vandaag elke 
dag samen met Sem rekenen. Maar na de pauze komt ze 
weer bij jou zitten, oké?’

Snap je dat Timo boos is? Wat had jij gedaan, als jij Timo 
was? 
Weten jullie nog dat we het vorige week over een spiegel 
hebben gehad? De meester liet Timo even in de spiegel 
kijken. Er was niets aan de hand in de vriendschap van 
Timo en Femke.
In het verhaal van vandaag kijkt Jozef ook in een spiegel, 
een spiegel die hem op andere gedachten brengt.

Bijbelverhaal
Het is nacht in Nazaret. Maar Jozef kan niet slapen. Hij 
woelt en draait in zijn bed. Maria heeft hem iets vreselijks 
verteld. Ze zei dat ze een baby krijgt. Ze zei iets over 
een engel die haar dat had verteld en dat de Zoon van 
God geboren zou worden. Ze leek zo gelukkig! Maar hij 
snapt er niks van. Alleen dat hij, Jozef, niet de vader is! 
En ze keek nog blij ook! En hij dacht nog wel dat Maria 
en hij heel veel van elkaar hielden. Ze zouden bijna gaan 
trouwen, de dag was al gepland. En nu houdt ze blijkbaar 
van een andere man! 
Jozef houdt nog steeds van haar, maar als ze van een an-
dere man houdt wil hij niet meer met haar trouwen, ook al 
zijn ze verloofd. Maar als hij niet met haar gaat trouwen en 
ze krijgt de baby, dan zullen de mensen denken dat zij een 
slechte vrouw is. En wil niemand meer haar vriendin zijn. 
Weet je wat: hij zal over een paar nachten in stilte weg-
gaan. Als niemand hem ziet. En in een ander dorp hier 
ver vandaan gaan wonen. Ze kunnen overal wel een 
timmerman gebruiken. Dan geven alle mensen hem de 
schuld, want dan denken ze dat hij Maria in de steek 
heeft gelaten. En zullen ze goed voor Maria en haar baby 
zorgen. 
Maar wat is dit moeilijk. Hij draait zich weer om. En zucht 
diep. Een week geleden was alles nog zo mooi en dach-
ten ze nog aan de bruiloft. Maria naait al aan een nieuwe 
jurk en nu…
Uiteindelijk valt Jozef toch in slaap. Die nacht krijgt hij 
een droom.

In de droom ziet hij een engel, een boodschapper van 
God, hij praat tegen Jozef.
‘Jozef, luister. Ik vertel je iets wat je goed moet onthou-
den! Weet je nog dat je uit de familie van koning David 
komt? Eigenlijk ben jij een prins. Dit kind zal ook, door 
jou, zoon van David worden genoemd. 
Je kunt rustig met Maria trouwen. Want ze houdt echt van 
jou. Dit kind wat in haar groeit is van de Heilige Geest. 
Ze krijgt een zoon, geef hem de naam Jezus. Redder, 
verlosser betekent dat. Want Hij zal zijn volk ook redden. 
Al hun zonden zullen vergeven worden. Het staat zo ook 
al in de Bijbel. De profeet Jesaja zei het al. Hij krijgt veel 
namen. Ook Immanuël zal Hij genoemd worden. Dat 
betekent: God is bij ons.’

De droom is voorbij. Jozef wordt wakker. Hij herinnert 
zich de droom direct. Hij had slecht over Maria gedacht, 
maar de engel heeft dat helemaal veranderd.
Het was waar wat Maria vertelde! Ze heeft echt een engel 
op bezoek gehad en die engel kwam vannacht bij hem in 
de droom! De bruiloft kan gewoon doorgaan. En hij, Jo-
zef, wordt vader van een zoon. Hij, afstammeling van ko-
ning David, mag een vader zijn voor Gods Zoon! Zo komt 
God echt dicht bij ons! Onvoorstelbaar, maar echt waar. 
Hij gaat vandaag zeker weten een bezoekje brengen aan 
Maria en vrolijk staat hij op. De bruiloft gaat door!
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Afsluiting
• Wat vinden jullie van het plan van Jozef om weg te 

gaan? 
 Hij is een goede en zorgzame man. Hij gaat God 

dienen door een goede vader voor Jezus en een goede 
man voor Maria te zijn.

• Wie liet aan Jozef de spiegel zien?
• Wat dacht Jozef eerst van Maria en daarna?
• Wat betekent Jezus? Waarom krijgt Hij die naam, denk 

je?
• Wat betekent Immanuël?
• Hoe is Jezus nu nog bij ons? (Door de Heilige Geest. 

Hij zorgde ervoor dat Jezus op de aarde kon komen en 
zorgt ook dat Jezus nu dichtbij ons kan zijn (Matteüs 
28:19, 20 en Lucas 24:49). Jezus is niet alleen de Red-
der van Israël, maar van de hele wereld.

Auteur: NCvD
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Door deze naam zie je alles anders

Nodig: een namenboekje of internet.

Hoe heet jij? En waar komt jouw naam vandaan? Mis-
schien ben je wel vernoemd naar je opa of oma, vertel 
het eens…
En heeft jouw naam ook een betekenis? Misschien weet 
je het wel en anders is het leuk om het eens op te zoe-
ken. Laten we dat eens doen! (Zoek de betekenis van de 
namen van de kinderen (eventueel van tevoren)op.
Ben je een beetje tevreden met de betekenis van jouw 
naam, of had je liever anders geheten? 
Toen je werd geboren hebben je ouders misschien wel 
heel lang nagedacht voordat ze je zo genoemd hebben. 
Het is iets dat je je hele leven met je meedraagt. Je naam 
is iets dat van jou is, maar wat je zelf niet kiezen kunt.

Niets te kiezen
Jozef  heeft ook niet zo veel te kiezen. Hij zou met Maria 
gaan trouwen, maar nu hoort hij dat ze een kind zal 
krijgen. Daar schrikt hij erg van, want ze waren nog niet 
getrouwd. Ze hadden al wel beloofd aan elkaar om met 
elkaar te trouwen,  daar keek hij natuurlijk erg naar uit. 
Maar nu is Maria in verwachting van een kindje, en Jozef 
kan niet de vader zijn. Wat moet hij nu doen? Hij wil niet 
dat Maria een naar leven krijgt, omdat ze niet trouw was 
gebleven aan hem en dat iedereen daar over gaat praten. 
Maar hij wil ook niet meer met haar trouwen…  Wat een 
lastige situatie… Jozef besluit om maar stilletjes bij Maria 
weg te gaan, zonder alle mensen te vertellen waarom hij 
niet meer met haar trouwen wil. Dan kan Maria zélf bepa-
len wat ze verder doet. Hij is er wel verdrietig om, maar 
toch besluit hij het zo te doen.

Een engel bij Jozef
Jozef ligt er wakker van. Na lang draaien valt hij eindelijke 
in slaap. Hij droomt, maar het is niet zomaar een droom, 
het is een heel bijzondere droom. ’s Nachts komt een en-
gel bij hem op bezoek. De engel stelt hem gerust. Hij laat 
hem wat er gebeurt anders zien. Het is niet zoals Jozef 
denkt, maar beter. 
Maria houdt wel van hem, ze heeft geen andere man 
leren kennen, ze denkt alleen aan Jozef. Maar de engel 
vertelt nog meer. Het kind dat Maria zal krijgen is een 
heel bijzonder kind! Jozef moet juist met haar trouwen en 
hij mag de vader zijn die het kind een naam zal geven. Hij 
zal de vader zijn die het kind zal leren lopen en troosten 
als het niet kan slapen. Het is niet zijn kind, maar ook niet 
het kind van een andere man. De baby moet Jezus heten 
en hij is de Verlosser, de Zoon van God.

Jezus is zijn naam – Immanuël
Ook de naam van de baby kan Jozef niet zelf kiezen. De 
engel vertelt hem precies hoe het moet gaan. Jezus, zo 
moet het kind heten, want dat betekent Redder. En dat is 
wat Jezus voor de wereld zal zijn. De Redder. God weet 
dat al en daarom vertelt een engel aan Jozef dat hij die 
naam aan het kind moet geven. Door deze bijzondere 
naam, voorzegd door de profeet Jesaja, mag Jozef alles 
anders zien, niet alleen voor zichzelf en Maria, maar voor 
heel de wereld. Niet vreemd dat God voor zo’n belang-
rijke boodschap een engel stuurde 

Voordat jij geboren werd wisten je ouders nog niet wat 
voor een persoon je zou zijn, en of de betekenis van jouw 
naam helemaal goed bij je zou passen. God weet precies 
hoe zijn Zoon is en Hij laat de engel aan Jozef vertellen 
hoe het kind heten moet. En Jozef? Die doet precies wat 
de engel hem vertelt en hij hoeft gelukkig niet meer zo’n 
moeilijke keuze te maken. Hij kan met Maria trouwen en 
ze kunnen samen zorgen voor dit belangrijke kind.
  
Vragen
• Wat zou er gebeurd zijn als de engel niet bij Jozef in 

zijn droom gekomen was?
 Hoe zou het verhaal van kerst er dan uit gezien kunnen 

hebben?
• Immanuël is : God is met ons. Wat betekent dat? 
• Wat wil jij later worden?  Bij Jezus stond zijn toekomst 

al vast, hoe vind je dat?
• De engel kwam Jozef toen hij twijfelde vertellen dat het 

oké was. God regelt de dingen goed. Kun jij daar ook 
een voorbeeld van geven uit de Bijbel of uit het leven?

Om te zingen of te luisteren
Immanuël - Marcel & Lydia Zimmer
  https://www.youtube.com/watch?v=wU7Bs1V0nRY
Zijn naam is Jezus 
  https://www.youtube.com/watch?v=HAoiLo8NxCY
God zal met ons zijn 
  https://www.youtube.com/watch?v=s-8CDVFF-RI
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