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Wat? Wanneer? Waar?

Maria en Jozef | de 
evangeliën

12 januari De Oude School in 
Giessen-Oudekerk

Jezus’ (half)broer 
Jakobus | de brief

2 februari De Rank in 
Giessenburg

Jezus’ (half)broer 
Judas | de brief

16 februari Maranathakerk in 
Giessenburg

Metta Wierenga



MARCUS 6

1Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn 
leerlingen. 2Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de 
synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 

‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem 
gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!

3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus 
en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?’ En 
ze namen aanstoot aan Hem.



MARCUS 3

31Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden 
iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten.
32Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem 
gezegd werd: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U,’ 
33antwoordde Jezus: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.
35Want iedereen die de wil van God doet, 
die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’



LUCAS 11:27-28

27Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep 
tegen Hem: 
‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U 
gedronken hebt!’
28Maar Hij zei: 
‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’



MARIA EN JOZEF

JEZUS’ AARDSE FAMILIE | AVOND 1









UIT: ‘MARIA WAS MET JOZEF’ VAN RIA BORKENT

Hij lijkt op jou, zei Jozef,

het neusje en die ogen,

die donker zijn als wijn.

Hij leek ook op zijn Vader,

maar dat zag je pas later

wanneer Hij groot zou zijn.







Een mogelijk portret 
van Jezus, gebaseerd 
op semitische schedels 
en informatie uit de 
Bijbel



MARIA, 
DE MOEDER VAN JEZUS

Bronnen:

• Lucas

• Marcus

• Johannes

• Handelingen



MARIA

1. De naam Maria

2. Maria krijgt een engel op bezoek

3. De lofzang van Maria

4. De geboorte van Jezus

5. Optreden en dood van Jezus

6. Maria als volgeling van Jezus



1. DE NAAM MARIA

• Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Mirjam. 

• betekenis onzeker. Misschien: ‘geliefde’, ‘opstandige’ of ‘sterke 
zee’.

• Andere Maria’s in het NT: 

• Maria uit Magdala

• Maria, de zus van Marta en Lazarus.



2. MARIA KRIJGT EEN ENGEL OP BEZOEK | LUC.2:26-38

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret
in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 
Jozef heette, een afstammeling van David. 

Ze heette Maria en ze was nog maagd.

28Gabriël ging haar huis binnen en zei: 

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’



Gabriël: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man 
worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem 
de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het 
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een 
man.’

De engel: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je 
als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een 
zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, 
in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’

Maria: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’



3. DE LOFZANG VAN MARIA | LUCAS 1:46-55



46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47mijn hart juicht om God, 
mijn redder:
48Hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen,
49ja, grote dingen heeft de 
Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 
dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’



46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47mijn hart juicht om God, 
mijn redder:
48Hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen,
49ja, grote dingen heeft de 
Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 
dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

• In de traditie van de 
lofzang van Mozes, 
Miriam, Debora…

• Echo’s van lofzang van 
Hanna, 1Sam.2:1-10

• vs.46: Ps.34:1-3
• vs.48: 1Sam.1:11
• vs.49: Jes.47:4, 57:15 en 

meer



46Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47mijn hart juicht om God, 
mijn redder:
48Hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen,
49ja, grote dingen heeft de 
Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 
dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

• vs.50: Psalm 103:17
• vs.51:Ex.6:1,6, Deut.3:24, 

Jes.51:5 en meer
• vs.52: het ommekeer 

thema, Ez.21:26, Est.1:1, 
Job5:11, Ps.87:15, 
Jes.2:22, 10:33 

• vs.53: 1Sam.2:5, 
Ps.107:9, 146:7 en meer

• vs.54-55: Jes.41:8-9, 
Ps.98:3, Micha7:20



4. DE GEBOORTE VAN JEZUS | LUCAS 1:46-55



21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook 
Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. 
Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in 
Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het gastenverblijf.



4. RONDOM DE JONGE JEZUS | LUCAS 2

• 2:18: Allen die hoorden wat de herders zeiden stonden verbaasd, maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef er over nadenken.

• 2:33: lofzang van Simeon, 33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over 
Hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen 
opstaan. 
Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

• 2:41-52: Jaarlijks voor het paasfeest naar Jeruzalem, zijn moeder sloot alles wat er 
met hem gebeurd was in haar hart.



5. MARIA BIJ HET OPTREDEN EN DE DOOD VAN JEZUS 

• Bruiloft in Kana, Joh.2:1-11 zie ook Joh.2:12

• Jezus’ kruisiging, Matt.27:56-61 / Mar.15:40-47 / Joh.19:25-27 

• Het lege graf, Matt.28:1 / Mar. 16:1-9 / Luc. 24:10



5. MARIA ALS VOLGELING VAN JEZUS

Hand.1:14

Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde 

wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze 

berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren 

aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus 

en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, 

Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van 

Jakobus. 14Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen 

en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.



JOZEF, 
DE PLEEGVADER VAN JEZUS

Bronnen:

• Matteüs

• Lucas



JOZEF

1. De naam Jozef

2. De persoon Jozef

3. Matteüs: vanuit het oogpunt van  Jozef



1. DE NAAM JOZEF

• De naam Jozef betekent ‘de HEER voegt toe’, soms ook geschreven 
als ‘Josef’. 

• Andere personen met deze naam in de Bijbel zijn:

• Jozef, de oudste zoon van Jakob en Rachel, 

• Josef van Arimatea

• Jozef: dromen en magiërs, net als Jozef, de zoon van Jakob



2. DE PERSOON JOZEF

• Hij zegt niets in de evangeliën, en Maria evenmin bij Matteüs

• ‘Zoon van David’, van Maria is de afstamming onbekend

• een rechtschapen mens, Matt.1:19

• Timmerman, ‘Jezus is de zoon van de timmerman’

• Vroeg overleden? Niet meer genoemd na Jezus‘ 12de jaar



3. MATTEÜS: VANUIT HET OOGPUNT VAN  JOZEF

Jozef leren we amper kennen:

• Jozef was rechtvaardig en gehoorzaam

• Hij wil Maria’s leven sparen door haar in het geheim te verstoten

• Hij krijgt vier dromen en gehoorzaamt elke keer (meteen)



WAT HEEFT JEZUS GELEERD VAN MARIA EN JOZEF?

• Praten, lopen, bidden ‘Uw wil geschiede’, enz enz

• Lezen en schrijven? Verhalen vertellen?

• Hoe heeft Jezus gehoord van Johannes de doper? Mar.1:9

• Compassie (bruiloft te Kana)

• Zelfverloochening en omgaan met ontberingen (Maria werd weduwe?)

• Rechtvaardigheid en gehoorzaamheid (Jozefs voorbeeld?)

• Een vak? ‘Hij [Jezus] is toch die timmerman, de zoon van Maria?’



WAT HEEFT JEZUS GELEERD VAN MARIA EN JOZEF?

• Maria kende haar God en zijn Woord – zie het Magnificat met echo’s van 

de lofzang van Hanna en andere OT-woorden en -waarden

• Thematiek van het Magnificat zien we terug in Jezus’ woorden en daden: 

• sociale gerechtigheid 

• ommekeer in het Koninkrijk (zien we ook in de brief van Jakobus) 

• nederigheid





MARCUS 3

31Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden 
iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten.
32Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem 
gezegd werd: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U,’ 
33antwoordde Jezus: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.
35Want iedereen die de wil van God doet, 
die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’



RONDREIS 2023
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Maria en Jozef | de 
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12 januari De Oude School in 
Giessen-Oudekerk

Jezus’ (half)broer 
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2 februari De Rank in 
Giessenburg

Jezus’ (half)broer 
Judas | de brief

16 februari Maranathakerk in 
Giessenburg

Metta Wierenga
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