
In de Bijbel lees je niet veel over Jozef, 
maar, hij is wel heel belangrijk! 
In het boek Mattheüs lezen we wie Jozef 
is: Hij is de opa van de opa van de opa van 
de grote koning David. Jozef  is verloofd 
met Maria. Ze willen trouwen, maar zijn 
nog niet samen, want  dat mag niet volgens 
de wet. Op een dag vertelt Maria  dat ze 
zwanger is. Jozef weet niet goed wat hij nu 
moet doen. Hij is nog niet met Maria samen 
geweest en toch is ze zwanger? Kunnen ze 
nu nog trouwen, of moet hij misschien stil 
weggaan? Die nacht verschijnt in een droom 
een engel van God aan Jozef. De engel zegt: 
“Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind 
dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de 
naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden. Wees niet bang: Dit alles 
gebeurt opdat in vervulling gaat wat eens de 
Heer aan de profeet Jesaja heeft verteld: 
“De maagd zal zwanger zijn en een zoon 
baren, en men zal hem de naam Immanuël 
geven, wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’.”
Dan wordt Jozef wakker. Hij doet wat de 
engel van de Heer hem heeft opgedragen: 
hij trouwt met Maria en als het kind 
geboren wordt, noemen ze hem Jezus. 
Ook daarna bezoekt de engel Jozef nog. 
Hij waarschuwt hem voor de boze koning 
Herodes die Jezus wil doden. Jozef moet 
met Jezus en Maria vluchten en gaat een 
tijdje in Egypte wonen. 
             Als het gevaar voorbij is en de oude  
             koning Herodes is dood, verschijnt  
             de engel opnieuw en geeft Jozef de  
                       opdracht om weer terug naar  
                       Jeruzalem te gaan naar de  
                           tempel. Daarna brengt  
                              Jozef zijn gezin  weer 
                                veilig thuis in Nazareth. 



Werkje:
1. Print dubbelzijdig uit. 
2. Kleur beide kanten.
3. Knip uit over de dikke lijnen. 
4. Knip of prik het raampje 

open. 
5. Vouw alles over de 

stippellijnen, zodat de engel 
achter het raam zit en Jozef 
met de tekst voor het raam.

6. Laat de engel maar binnen 
door het nu naar binnen te 
vouwen. 

Zo (binnen en buiten) laat je de 
engel steeds bij Jozef komen. 
Weet je nog wat de engel tegen 
Jozef zegt?

Wees ook als Jozef
en laat niemand Jezus 
van je wegnemen!


