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De Heilige familie

Het spreekt voor zich dat in de loop der eeuwen heel wat voorstellingen zijn 
gemaakt van het gezin van de Messias. Naast de moderne voorstellingen heeft 
men er altijd ook een voorbeeldige spiegel van gemaakt van het alledaagse 
gezin.

Jezus
De theologische bespiegelingen brachten elementen zoals een barok en 
paleiselijk decor mee. De zoon van God had voor zijn enscenering recht op de 
contouren van een tempel.

Men combineerde de eigentijdse vloer met het kunstige houtsnijwerk van een 
gotische voorgevel. De muren waren beschilderd als de wanden van de kapel 
of de sacristie. Jezus was de Zoon van God, de God-mens, die én vereerd 
wordt door engelen en mensen én om de mensen geeft, om de eenvoudige en 
om de koning.
De christofore aureool maakt het onderscheid. In het aureool van Jezus staat 
het kruis. Jozef en Maria 'dienen' Hem. Zeer verzorgd brengt men in deze 
afbeelding ook de attributen van de tijd aan. Jozef staat aan de werkbank, 
Jezus hanteert de schaaf De schaafkrul is lang genoeg om te bewijzen dat hij 
er iets van kent. De tekenaar heeft echter alles aangepast want het is wellicht 
niet zo praktisch om deze pose te bereiken. Jozef heeft de tas met de voorraad
nagels aan de riem en Maria zit aan 'het spinrokken'.

Maria, dé vrouw
Het spinrokken is de bundel vlas die op de stok hangt, waaraan men 'rukt'. 
'Rokken' staat in het Middelnederlands woordenboek in de betekenis van 
'rukken'. De oudste wijze van spinnen was met de handspil en het spinrokken'.
Het Woordenboek van de Nederlandsche taal noteert 'spinrokken': symbool 
van het vrouwelijk geslacht1. We citeren Bijns 'den spinrot devangelie 
exponeert'. Aan het spinrokken doet de vrouw wat het evangelie (volgens de 
geest van die tijd) vraagt. Zo werd het spinrokken zelfs het symbool van de 
straf voor bigamie. Wie een tweede vrouw trouwt die verdient 'te pronken met 
een spinrok aan de kaak. En met drek gegooijd, de wyven tot vermaak'.
De uitdrukking Het evangelie van den spinrokken is een zij spoor. Ze bedoelen 
dan: de wijsheid (d. i. de praatjes en sprookjes) van spinnende vrouwen.
Terwijl de vrouw met de linkerhand de vezels uit de vlasbundel (spinrokken) 
trekt en het spinrokken om een stok gebonden is is er
voldoende tijd voor de spreekwoordelijk `koffieklets'. Het spinrokken is in een 
gordel bevestigd.

De figuur van Jozef
Geroepen om de hoeder van de Verlosser te zijn "deed Jozef zoals de engel van

1 Blz. 19 staat een ‘modernere’ aanpak van het spinrokken.
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de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot
zicht2".

Vanaf de eerste eeuwen hebben de kerkvaders, geïnspireerd door het 
evangelie, benadrukt dat Jozef op dezelfde wijze waarop hij vol liefde voor 
Maria zorgde, zich vol ijver en vreugde wijdde aan de opvoeding van Jezus 
Christus. Zo heeft men hem ook de patroon van het Mijstiek Lichaam van 
Christus genoemd. Hij hoedt en beschermt, de kerk, waarvan Maria3, het 
prototype en voorbeeld is. Honderd jaar na de publicatie van de encycliek 
`Quamquam pluries4' van paus Leo XIII heeft Paus Johannes Paulus II, deze 
reden tot devotie tot de voedstervader van Christus terug bovengehaald.
"Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen: 
het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld 
brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun 
zonden5". In deze woorden ligt de kern van de bijbelse waarheid over de heilige
Jozef opgesloten, het ogenblik van zijn leven waarnaar de kerkvaders speciaal 
verwijzen. De evangelist Matteüs legt de betekenis van dit ogenblik uit en geeft
ook aan hoe Jozef het beleefd heeft. Maar om de inhoud en de context ervan 
volledig te begrijpen is het belangrijk de parallelle tekst van het evangelie van 
Lucas voor ogen te houden.

Het vers van Matteus zegt over de zwangerschap van Maria: "De geboorte van 
Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder verloofd was met 
2  Mat. 1:24.
3 Iets minder geladen is de term 'icoon van het Gods Volk'.
4 'Quamquam pluries', Des te meer... hebben wij het nodig bescherming te hebben gezien de tijd, gezien 
onze menselijke staat, enz...
5 Mat. 1:20-21.
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Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen zwanger van de heilige 
Geest6". Van de oorsprong van deze zwangerschap van Maria "van de Heilige 
Geest" vindt men een meer expliciete verklaring in het vers dat wij in Lucas 
lezen over de aankondiging van de geboorte van Jezus: "De engel Gabriël 
werd van Godswege gezonden naar de stad in Galilea, Nazareth, tot een 
maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; 
de naam van de maagd was Maria7".
De woorden van de engel als antwoord op Maria's bezorgdheid gaan in 
dezelfde richting: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. 
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam 
Jezus Christus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste 
worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken8". Kort 
daarvoor had de evangelist verklaard dat Maria op het ogenblik van de 
boodschap "verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van 
David'. De aard van dit huwelijk wordt
indirect uitgelegd als Maria, na gehoord te
hebben wat de bode zei over de geboorte
van de zoon, vraagt: "Hoe zal dit
geschieden, daar ik geen gemeenschap heb
met een man9?" Dan krijgt zij dit antwoord:
"De heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u
overschaduwen: daarom ook zal wat ter
wereld wordt gebracht heilig genoemd
worden, Zoon van God10".

Zoon van God
Die Goddelijke oorsprong wordt quasi in alle
beelden onderlijnd door het aureool, de
engelen die eromheen fladderen, hen
dienen of in aanbidding knielen, muziek
maken of op en neer vliegen tussen hemel
en aarde verwijzen overduidelijk naar die
hemelse connectie.
De verbinding met de drie-eenheid is nog
opvallender aanwezig. 
God de Vader kijkt vanuit Zijn (driehoekig)
aureool met een breed gebaar naar de
aarde en naar Zijn Zoon. Jezus is met Hem verbonden via de H. Geest. De ene 
keer overvleugeld, overschaduwt Hij inderdaad de H. Familie, de andere keer 
zit hij met een eigen christofore aureool gevangen in de ellips van een 

6 Matteüs 1:18.
7 Luc. 1:26-27.
8 Luc 1:30-32.
9 Luc 1:34.
10 Luc 1:35.
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omvattend mandorla. Men spreekt in dat verband soms van de genadestoel.

Jozef en de lelie
Hoewel Maria reeds gehuwd is met Jozef, zal zij toch maagd blijven, omdat het
kind dat zij ontvangen had bij de aankondiging, ontvangen was van de heilige 
Geest. Op dit punt stemt de tekst van Lucas overeen met de tekst van Mat. 
1.18 en helpt hij verklaren wat wij daarin lezen. Toen Maria na het huwelijk 
met Jozef "zwanger bleek van de heilige Geest", was dit feit in 
overeenstemming met heel de inhoud van de aankondiging.
"Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde 
brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden11" in die 
omstandigheden. Hij wist niet welke houding hij moest aannemen en 

tegenover het wonderlijke 
moederschap van Maria. De 
zuiverheid van Jozef wordt 
meermaals onderlijnd door de 
lelie die hij met zich draagt.

H. Geest
De H. Geest is duidelijk van de 
partij.
"Terwijl hij dit" dus "overwoog, 
verscheen hem in een droom 
een engel van de Heer die tot 
hem sprak: Jozef, zoon van 

David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter 
wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit 
hun zonden12".
Er bestaat een nauwe overeenkomst tussen de boodschap in de tekst van 
Matteüs en die in de tekst van Lucas. De goddelijke bode voert Jozef binnen in 
het mysterie van het moederschap van Maria. Zij die volgens de wet zijn vrouw
is, al blijft zij maagd, is uit de kracht van de heilige Geest moeder geworden. 
En als de zoon die Maria in haar schoot draagt, ter wereld zal komen, zal Hij de
naam Jezus moeten krijgen.
Dit was een naam die bekend was bij de Israëlieten. De betekenis van naam 
kan niemand ontgaan Jezus - Jehosjua, wat betekent: God redt.
Hij richt zich tot Jozef en vertrouwt hem de taak toe van een aardse vader ten 
opzichte van de zoon van Maria. "Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de 
engel hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich13". Hij nam haar tot zich met
heel het mysterie van haar moederschap, met de zoon die ter wereld zou 
komen door de heilige Geest.
Het is een trouwe knecht en voorzichtig die de Heer aanstelde als een troost 

11 Mat. 1:19.
12 Mat. 1:20-21.
13 Mat. 1:24.
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voor zijn Moeder, die voedsel verschafte voor hem, en hem met de beste raad 
trouw bijstond. Hij ging met hen mee naar Nazaret.

Afbeeldingen

Thuis
De familie wordt het meest voorgesteld in de rust van de woning. We wezen al 

op het spinrokken.
Soms is er een lammetje omtrent. We 
weten dat dit in het licht van het evangelie 
duidt op de theologische verwijzing naar 
`het Lam Gods'. Het Lam, dat onze zonden 
op zich neemt. Het Lam van de apocalyps14.
 
Maar ook het vertederend lam
Het lam waar hij zich als Herder om zal 
bekommeren.

Alle bijkomende attributen verwijzen op een
of andere manier naar wat er verder over 
Jezus nog in het evangelie geschreven is.
Ook de duifjes roepen een beeld op van 
vrede en mildheid. De sfeer rond het heilige
paar en hun Kind was het helemaal niet 
gewelddadig, helemaal geen strafgericht 
van God. De duif kondigde ook al bij Mozes 
de barmhartigheid van JHWH aan15.
De hemelse sfeer wordt door nog meer 
vleugels verduidelijkt, vandaar de engelen 
die hen gezelschap houden.
Hieronder zien we de wijze maagd16 met de 

brandende lamp. Maria die ziet JHWH als Herder en voorziet Jezus als Goede 
Herder. Ze leest dit in het Boek, de tora.
 

14 Openb. 12:11. Ze weigeren het beest te aanbidden en zijn voor de bruiloft van het lam uitgenodigd. 
Openb. 19:9; 21:2. M.a.w. ze komen in de hemel. Het bloed van het Lam heeft hen vrijgekocht.
15 “Genesis 6:11 vv.: "Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar 
bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens zeven 
dagen, en liet opnieuw een duif los; maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. In het 
zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te 
drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten; en zie, de aardbodem was 
droog."
16 Matteüs 25: 10; "Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden,
gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht."
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De zorg van de moeder wordt uitdrukkelijk onderlijnd door de vele prentjes 
waar Maria's blik op haar kind is gevestigd.

Jozef de timmerman17 17, is de
huiselijke kring een enkele keer zo
druk bezig dat hij de hakbijl
hanteert om te beitelen, op andere
plaatsen is dat de houten hamer.
Een andere keer keert hij terug met
de pik. Daar blijkt hij solidair met
de landman.

St.-Anna-ten-drieën
Als het over de H. Familie gaat dan
bestaan er nog paraevangelische
gegevens, die de inspiratie hebben
gevoed. De H. Anna-ten-drieën is
de verwijzing naar de moeder van
Maria. Joachim en Anna, de vader
en de moeder van Maria zijn ons de
avocriefe evangelies bekend18 . Hier
wordt zelfs de vader van Anna,
Mattias genoemd. Alhoewel er geen
echte legitimatie is om de Heilige
Anna te vereren bestaan er
meerdere afbeeldingen van en
heeft ze samen met Joachim haar
feestdag19.

Kerstmis
Zie afzonderlijk kwartaalschrift.

Opdracht in de tempel
Simeon en Anna hebben in de
tempel het Benedictus20

gecomponeerd. De bejaarde man
maakte een avondlied. In de
kloostergetijden wordt het nu nog gebruikt.

17 Waar halen ze het? Matteüs 13:55 'Dat is toch de zoon van de timmerman?"
18 Het evangelie van de geboorte van Maria, het evangelie van pseudo-Matteüs en het proto-evangelie van
Jakobus.
19 Gregorius XIII, 1584.
20 'Nu, Meester, laat U, Zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U 
ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie 
voor uw volk Israël.' Luc. 2: 29-32.
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Meestal zijn de typische iconografische details bij de kunstnaar wel bekend. 
Vaak doen ze voor ons vreemd aan. Zo heeft de hogepriester wel eens het 
hoofddeksel van de hogepriester op wanneer Jozef en Maria het koppeltje 

tortels - het offer van de arme – aanbrengen.

Op de vlucht
Wanneer Jezus het Nieuwe Israël brengt, wanneer 
hij de welbeminde van de Vader is, dan is dat geen 
onbekende term. Het bergip wordt al gebruikt in het
eerste Verbond voor het `uitverkoren volk'. JHWH 
haalde zijn volk uit Egypte. Jezus komt in Egypte 
wanneer de koning - ook Farao bedreigde Israël - 
hem bedreigd. Jozef werd verwittigd.
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"Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf 
daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven. 'Hij 
stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar 
Egypte, en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat 
door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Uit Egypte heb Ik mijn 
Zoon21

Hier durft men de midrasj22 allegoriseren en
aankleden. Het Heilige gezin gaat met
herten en reeën(zie kader), met de dieren
uit de natuur van de Schepper om alsof ze
in het aards paradijs zijn, engelen
begeleiden hen.
Het feit dat Jozef vaak een staf in de hand
houdt zal wellicht te maken hebben met het
verhaal van de onmogelijke tocht met de

ezel, te voet, doorheen de 
woestijn.. met een Kind en Zijn 
Moeder.

D  e tocht naar Jerusalem  
Ieder gezin gaat wel eens op reis 
met de kinderen. Ook het gezin uit

21 Luc. 2:13-15.
22 Joodse verhaaltrant waar men met en door een verhaal van het verbond JHWH's handelen met het volk 
nu toelicht
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Nazaret trok op reis23. Het was een gewoonte onder de Joden. De grote 
afstanden werden in groep ondernomen en de families verbroederden. De 
kinderen waren blijkbaar onder de hoede van ieder medebedevaarder.
 
De oudste prentjes suggereren die reis. Deze afbeelding is een kopie van een 
prentje uit de 16e eeuw. In aanlsluiting met die tocht kent men ook de prentjes
waar Jezus temidden van de leraren staat24.
"Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de 
rabbi's, luisterde naar hen en stelde hun vragen".

Het patroon/model van het gezin
De voorbeeldfunctie van het gezin van Nazaret was er al in de 17e eeuw. 
Bewijs hiervan de prent over het derde gebod25, "eer uw vader en moeder". De 
vader in het gezin blijkt ook een timmerman te zijn.

De gehoorzaamheid van het Kind Jezus wordt kort en krachtig door het 
evangelie van Lucas verwoord: "Hij was aan hen onderdanig26". "Et erat 
subditus illius.'
Het gebeurt vaker dat men Latijnse zinnen gebruikt om de
De idee te ondersteunen.
"Et verbum caro factum est". En het woord is vlees geworden27.

In de iconografie rond de kinderjaren van Jezus zijn voor zover door ons nu 
bekend weinig elementen uit de apocriefe 
litteratuur verwerkt. Jezus en Sint Janneke en 
de vogeltjes uit het zand die op zijn bevel 
gaan vliegen of de speelkameraad die weer 
levend wordt hebben we niet teruggevonden. 
Tenzij de beelden rond St.Anna.

De fantasie
Hoe kan het anders als Hij de Zoon van God 
is. De wijzen brengen Hem hulde. In het 
eerste verbond wordt reeds gewag gemaakt 
van oosterlingen die naar de Redder komen. 
Matteüs schrijft: "Toen Jezus geboren was in 
Betlehem in Judea, ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in

Jeruzalem aan28.
Rond die drie koningen, zoals we ze noemen, is er een uitgebreide traditie 

23 Luc. 2:43.
24 Luc. 2:46.
25 Bij ons vierde gebod
26 Luc. 2:51.
27 Joh. 1:14.
28 Mat. 2:1.
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gegroeid. Ze kregen namen, die men niet in de authentieke bijbeltekst 
terugvindt.
Gaspar, Melchior en Balthazar.

Sancti tres reges
Caspar, Melchior, Bathasar, orate pro nobis nunc et in hora mortis nostrae.. qui
touche .. toris vestes des Saincts Roys à Cologne … tous les voyageurs contre
les malheurs des chemin, maux de têtres .. toute sorte de malefice et mort

subite..
Deze zin vinden we bij het doekje dat meegegeven wordt aan pelgrims.

Ook al heeft men er geen ernstige historische bronnen voor toch is er een 
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heiligen- verering rond ontstaan. Keulen is er één centrum van. De 
driekoningen zijn schuts- patronen voor die op reis gaan. Het is niet moeilijk 
om de redenering te volgen. Ze ondernamen een verre reis om de Koning der 
Koningen te eren.
Tekst onder de afbeelding

Non sine flore Pater, Mater non est sine flore, Solus flos Florum fert sine flore 
crucem.
Zijn vader was niet zonder bloem. Moeder heeft ook een bloem. Alleen de 
bloem der bloemen draagt zijn kruis zonder bloemen.

Er bestaat een nauwe overeenkomst tussen de boodschap in de tekst van 
Matteüs en die in de tekst van 
Lucas. De goddelijke bode voert
Jozef binnen in het mysterie van
het moederschap van Maria. Zij 
die volgens de wet zijn vrouw.

Sint Jozef, de patroon 
van de Goede dood.
"Samen met Maria is Jozef de 
eerste hoeder van het goddelijk 
mysterie. Samen met Maria - en
ook in betrekking tot Maria 
-neemt hij deel aan dit 
hoogtepunt van de 
zelfopenbaring van God in 
Christus en hij neemt eraan 
deel vanaf het eerste begin". Zo
schrijft de huidige paus over 
Jozef.
Jozef zal zijn eigen weg, zijn 
eigen pelgrimstocht van het 
geloof, eerder afgelegd hebben 
dan Maria, namelijk voor dat 
Maria aan de voet van het kruis 
op Golgota staat en voor dat zij 
na de terugkeer van Christus 
naar de Vader in het cenakel 
van Pinksteren is.

Paus Johannes XXIII, die een grote verering koesterde voor de heilige Jozef, 
bepaalde dat in de Romeinse Canon van de Eucharistieviering zijn naam werd 
ingelast naast die van Maria en voor de namen van & apostelen, pausen en 
martelaren.
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Ook al verklaren de evangelisten duidelijk dat Jezus ontvangen is van de 
heilige Geest en in dat huwelijk de maagdelijkheid bewaard is29, zij noemen 
Jozef toch de man van Maria en Maria de vrouw van Jozef. Hoewel het voor de 
kerk belangrijk is de maagdelijke ontvangenis van Jezus te belijden, is het voor
haar niet minder belangrijk het huwelijk van Maria met Jozef te verdedigen, 
omdat het vaderschap van Jozef daar juridisch van afhangt. Daardoor begrijpt 
men waarom de geslachten opgesomd zijn volgens de genealogie van Jozef. De
liturgie zegt dat aan de heilige Jozef de taak is gegeven om als getrouwe 
dienaar te waken over het begin van het heilswerk en preciseert ook dat hij de 
goede en trouwe 
knecht is aan wie God zijn gezin
heeft toevertrouwd om als een
vader zorg te dragen voor zijn
eniggeboren zoon. Toen Jozef, op
vraag van de wettige overheid,
naar Betlehem ging voor de
volkstelling, vervulde hij ten
opzichte van het kind de
belangrijke en veelbetekenende
taak om de naam Jezus, zoon
van Jozef van Nazaret officieel op
te doen nemen in het
bevolkingsregister van het
keizerrijk.
Deze inschrijving toont
publiekelijk aan dat Jezus tot het
menselijke geslacht behoort,
mens is onder de mensen,
burger van deze wereld,
onderworpen aan de burgerlijke
wetten en instellingen, maar ook
redder van de wereld. Origines
beschrijft de theologische
betekenis die dit historische feit30

heeft en die allesbehalve
bijkomstig is: Dat de eerste
volkstelling van de hele aarde
plaatsvond onder Keizer
Augustus en onder alle mensen
ook Jozef zich liet inschrijven
samen met Maria, zijn bruid, die zwanger was, en dat Jezus ter wereld kwam 
voordat de telling plaats had, lijkt voor wie aandachtig leest een vingerwijzing. 
Ook Christus moest opgenomen worden in de telling van de hele aarde opdat 
Hij met allen ingeschreven allen zou heiligen en met heel de aarde opgenomen

29 Mat. 1: 18-25; Luc. 1: 26-38; Mat. 1:16.19.20.24.
30 We kennen de bedenkingen, maar we vinden der edenering verhelderend.
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in de volkstelling aan heel de aarde de gemeenschap met Hem zou aanbieden, 
zodat Hij na deze inschrijving alle mensen in het boek van de levenden zou 
schrijven en allen die in Hem zouden geloven, in de hemel opgetekend zouden 
worden.
Het volledig ingeschreven zijn in de menselijke geschiedenis van het gehele 
gezin zal een bijzonder moment hebben beleefd bij het overlijden van St. 
Jozef.
Zoals hij om zijn zorg voor het gezin patroon van de kerk werd is hij ook 
bijzonder patroon van de Goede dood geworden.

Volgens de overlevering is hij overleden voor Maria.
In de iconografie van de 'doodsantjes' is de afbeelding van zijn sterven te 
vinden. Trouwens op deze prentjes vindt men het gehele gama van wat we hier

beschreven ook terug. Het onderstaande voorbeeld 
gaat in de richting van het gezin van Nazaret als 
model.
Op de doodsprentjes wordt herhaaldelijk de devotie 
tot Jezus, Maria, Jozef gepropageerd.

Met de begeleidende quadragenen aflaat en de 
aanbeveling de Heer te beminnen zoals Jozef en 
Maria dat hebben gedaan of om de 'zalige aardse 
drie-eenheid als voorbeeld te nemen in onze 
ballingschap.

Vaak is dit onder de vorm van de drie harten, het 
hart met de doornenkroon, het doorstoken hart en 

het hart met de lelie. De brandende harten zijn uiteraard het symbool van de 
liefde. Het hart van Jezus heeft meestal een kruis.

D 15

Celui qui me sera cher.
aura la faveur d'une

bonne mort.

Uiteraard is op deze verzameling prentjes duidelijk te zien in welke periode van
de geschiedenis ze zijn gefabriceerd. Het rollenpatroon is overduidelijk.



Kwartaalschrift “Onzen Heertje”                                             15



Kwartaalschrift “Onzen Heertje”                                             16

Inhoudsopgave
Een overzicht........................................................................................................................................................................1
De Heilige familie.................................................................................................................................................................2

Jezus................................................................................................................................................................................2
Maria, dé vrouw..............................................................................................................................................................2
De figuur van Jozef.........................................................................................................................................................2
Zoon van God.................................................................................................................................................................4
Jozef en de lelie...............................................................................................................................................................5
H. Geest...........................................................................................................................................................................5

Thuis..........................................................................................................................................................................6
St.-Anna-ten-drieën...................................................................................................................................................7
Kerstmis.....................................................................................................................................................................7
Opdracht in de tempel...............................................................................................................................................7
Op de vlucht..............................................................................................................................................................8
De tocht naar Jerusalem............................................................................................................................................9
Het patroon/model van het gezin.............................................................................................................................10
De fantasie...............................................................................................................................................................10

Sint Jozef, de patroon van de Goede dood....................................................................................................................12


	Een overzicht
	De Heilige familie
	Jezus
	Maria, dé vrouw
	De figuur van Jozef
	Zoon van God
	Jozef en de lelie
	H. Geest
	Thuis
	St.-Anna-ten-drieën
	Kerstmis
	Opdracht in de tempel
	Op de vlucht
	De tocht naar Jerusalem
	Het patroon/model van het gezin
	De fantasie

	Sint Jozef, de patroon van de Goede dood.


