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~~  22  ~~  

OOvv ee rr   SS ii nn tt -- JJ oo zz ee ff   
 

De heilige Jozef was van geboorte van de koninklijke familie van 

David, maar leefde in nederige duisternis als timmerman toen 

God hem tot de hoogste heiligheid verhief en hem koos als de 

echtgenoot van zijn maagdelijke moeder, en pleegvader en voogd 

van Jezus. Jozef, zegt de Heilige Schrift, was een rechtvaardig 

man; hij was onschuldig en zuiver, en werd de echtgenoot van 

Maria, hij was zachtaardig en teder, als iemand die het waard 

was om de vader van Jezus te worden genoemd. Toen hij hoorde 

dat Maria de Heer van de hemel in haar schoot droeg, was hij 

bang haar tot vrouw te nemen, maar een engel zei hem niet te 

vrezen, en alle twijfels verdwenen. 

Toen Herodes het leven van het goddelijke kind zocht, zei een 

engel tegen Jozef in een droom dat hij met het kind en zijn 

moeder naar Egypte moest vluchten. Jozef stond onmiddellijk op 

en gehoorzaamde. 

Onder leiding van God in een ander visioen keerde hij terug naar 

het land van Herodes Antipas, in Galilea, naar zijn vroegere huis 

in Nazareth. Toen Jezus wat ouder was, vonden Jozef en Maria 

hem in de tempel na drie dagen vermist te zijn geweest. Toen 

Maria hem vroeg waarom Hij hen dit had aangedaan, 

antwoordde Jezus: ”Wist u niet dat ik in de zaken van mijn Vader 

moet zijn”? Hoewel hij in de tempel verbleef die zijn ouders niet 

kenden, was hij uiteindelijk toch gehoorzaam aan hen. 

Hierna wordt de heilige Jozef in de Schrift niet meer genoemd en 

wordt aangenomen dat hij is overleden vóór het huwelijk van 

Kana en het begin van Jezus ‘bediening. We kunnen ons het geluk 

voorstellen van Jezus en Maria die zijn dood bijwonen door voor 

hem te bidden en hem op zijn laatste momenten te troosten. 

 



~~  33  ~~  

TT wwee ee   JJ oo zz ee ffgg ee bb ee dd ee nn   vv aa nn   pp aa uu ss   FFrr aa nn cc ii ss cc uu ss     
 

Paus Franciscus bid al 40 jaar na de lauden (het ochtendgebed) 

het volgende gebed tot Sint-Jozef uit een negentiende-eeuws 

Frans gebedenboek van de congregatie van de zusters van Jezus 

en Maria, dat toewijding, vertrouwen en zelfs een zekere 

uitdaging voor Sint-Jozef uitdrukt: 
 

Heilige Jozef,  

glorierijke patriarch, 

uw macht bestaat erin het onmogelijke mogelijk te maken. 

Kom mij te hulp in mijn angst en moeilijkheden. 

Neem onder uw bescherming deze ernstige  

en verontrustende situaties, die ik u aanbeveel, 

opdat ze ten goede mogen keren. 

Mijn geliefde vader, al mijn vertrouwen stel ik op u. 

Laat niemand kunnen zeggen  

dat ik u tevergeefs heb aangeroepen, 

en omdat u alles kunt verkrijgen bij Jezus en Maria, 

laat mij ervaren dat uw goedheid  

net zo groot is als uw kracht.  

Amen. 
 

Het tweede gebed van Paus Franciscus staat op bladzijde 13. 

 

 

 

 

BBeetteekkeenniiss  vvaann  ddee  nnaaaamm  JJoozzeeff:: “Hij zal toevoegen”. 

PPaattrroooonnhheeiilliiggee  vvaann:: gezinnen, timmerlieden, getrouwde stellen, 

arbeiders, woningzoekenden, de universele kerk, een gelukkige 

dood. 



~~  44  ~~  

NNoovveeeenn  ttoott  SSiinntt--JJoozzeeff  
  

  

GGee bbeedd   bb ii jj   dd ee   cc oorr oonnaa pp aa nndd eemm iiee   oopp   bb ll aa dd zzii jj dd ee 99   
  

GGeebbeeddeenn  iinn  hheett   rroozzeennkkrraannssggeebbeedd   
  

GG ee ll oo oo ff ss bb ee ll ii jj dd ee nn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AA rr tt ii kk ee ll ee nn   vv aa nn   hh ee tt   GG ee ll oo oo ff   
 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
 

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

 

 



~~  55  ~~  

OO nn zz ee   VV aa dd ee rr   
 

V. Onze Vader, 

die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

A. Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

 en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

WW ee ee ss   gg ee gg rr oo ee tt   
 

V. Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

DD oo xx oo ll oo gg ii ee   //   LL oo ff pp rr ii jj zz ii nn gg   
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 

 



~~  66  ~~  

GG ee hh ee ii mmeenn   vv aa nn   dd ee   RRoo zz ee nn kkrr aa nn ss   
 

EE ee rr ss tt ee   gg ee hh ee ii mm   
 

- Blijde: De engel Gabriël brengt 

 de blijde boodschap aan Maria. 

- Licht: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 

- Droeve: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 

- Glorievolle: Jezus verrijst uit de doden. 
 

TT ww ee ee dd ee   gg ee hh ee ii mm   
 

- Blijde: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 

- Licht: Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana. 

- Droeve: Jezus wordt gegeseld. 

- Glorievolle: Jezus stijgt op ten hemel. 
 

DD ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   
 

- Blijde: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 

- Licht: Jezus kondigt het Rijk Gods aan. 

- Droeve: Jezus wordt met doornen gekroond. 

- Glorievolle: De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
 

VV ii ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   
 

- Blijde: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 

- Licht: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. 

- Droeve: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel opgenomen. 
 

VV ii jj ff dd ee   gg ee hh ee ii mm   
 

- Blijde: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 

- Licht: Jezus stelt de Eucharistie in 

 tijdens het Laatste Avondmaal. 

- Droeve: Jezus sterft aan het kruis. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel gekroond. 



~~  77  ~~  

LLii tt aa nn ii ee   tt oo tt   SS ii nn tt -- JJ oo zz ee ff   
 

Heer, heb medelijden met ons. 

 Christus, heb medelijden met ons. 

Heer, heb medelijden met ons.   

  Christus, luister naar ons. 

Christus, luister naar ons. Heer, luister naar ons. 
 

God, de Vader in de hemel,    heb genade met ons. 

God, de Zoon, Verlosser van de wereld,  heb genade met ons. 

God, de Heilige Geest,    heb genade met ons. 
 

Heilige Maria,   bid voor ons. 
 

Heilige Jozef,   bid voor ons. 

Gezegend nageslacht van David,   bid voor ons. 

Licht van patriarchen,   bid voor ons. 

Echtgenote van de moeder van God,   bid voor ons. 

Kuise bewaarder van de Heilige Maagd,   bid voor ons. 

Beschermer van de Zoon van God,   bid voor ons. 

Verdediger van Christus,   bid voor ons. 

Hoofd van de Heilige Familie,   bid voor ons. 

Sint-Jozef, zeer rechtvaardig,   bid voor ons. 

Sint-Jozef, meest kuise,  bid voor ons. 

Meest voorzichtige Sint-Jozef,   bid voor ons. 

Sint-Jozef, zeer krachtig,   bid voor ons. 

Sint-Jozef, zeer gehoorzaam,   bid voor ons. 

Zeer trouwe Jozef,   bid voor ons. 

Spiegel van geduld,   bid voor ons. 

Beminnaar van armoede,   bid voor ons. 

Model van arbeiders,   bid voor ons. 

 



~~  88  ~~  

Patriarch van het huis,   bid voor ons. 

Beschermer van maagden,   bid voor ons. 

De kracht van het gezin,   bid voor ons. 

Trooster van de getroffenen,   bid voor ons. 

Hoop van de zieken,   bid voor ons. 

Beschermheer van de stervenden,   bid voor ons. 

Terreur van demonen,   bid voor ons. 

Beschermer van de kerk,   bid voor ons. 
 

Lam Gods, u die de zonden van de wereld wegneemt,  

vergeef ons, Heer 

Lam van God, u die de zonden van de wereld wegneemt,  

luister naar ons, Heer 

Lam van God, u die de zonden van de wereld wegneemt, 

ontferm U over ons. 
 

Laten ons bidden: 

God,  

in uw onuitsprekelijke voorzienigheid  

was u verheugd de gezegende Jozef te kiezen 

 als de echtgenoot van uw allerheiligste Moeder;  

sta toe, we smeken u,  

dat we waardig mogen zijn om hem te hebben  

als onze bemiddelaar in de hemel 

die we op aarde vereren als onze beschermer:  

u die leeft en regeert voor eeuwig en altijd. 

Amen. 
 

Heilige Jozef, bid voor ons. 

 

 

 



~~  99  ~~  

GG ee bbee dd   bbii jj   dd ee   cc oo rr oo nn aa --pp aa nn dd ee mmii ee   
 

Sint-Jozef, 

bescheiden en op de achtergrond 

zorgde u dat Maria en Jezus 

menswaardig konden leven. 

Ze waren veilig in uw nabijheid. 

In u herkennen we nu 

al die mensen, die bescheiden en op de achtergrond 

zich inzetten voor het leven van velen 

bedreigd door de Corona-pandemie: 

mensen in de zorg, bedienden in de winkels, 

vrachtwarenchauffeurs, schoonmaakdiensten 

en vele, vele anderen. 

Blijf hen inspireren om met elkaar en voor elkaar 

vol te houden 

zodat op uw voorspraak 

een einde komt aan deze pandemie. 

Amen. 
 

Paul Verbeek 2021 

 

 

 

 

 

 



~~  1100  ~~  

 
 

Uitverkiezing van Sint-Jozef als verloofde voor Maria. 

  

  

  

  

  



~~  1111  ~~  

DDaa gg   11   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, 

bewaarder van het heilig Huisgezin,  

bescherm ook onze gezinnen. 

Geef ons de moed om ieder dag opnieuw 

onze plichten te vervullen in ons leven. 

Weerhoud ons van het spreken van 

onwaarheid en kwetsende woorden. 

Verlicht ons verstand als we beslissingen moeten nemen. 

Sterk ons in tegenspoed en in ontmoediging. 

Verstevig onze liefde opdat in ons gezin 

steeds wederzijds vertrouwen en 

verdraagzaamheid zullen heersen. 

Keer alle gevaren van ons af: 

thuis, in ons werk en als wij onderweg zijn. 

Heilige Jozef, wil bij Jezus ten beste spreken 

voor al onze gezinnen. 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2015 



~~  1122  ~~  

 
 

Een engel zegt Sint-Jozef in een droom Maria tot vrouw te nemen. 

 

 



~~  1133  ~~  

DDaa gg   22   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 
 

Amen. 
 

Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, 

echtgenoot van de Maagd Maria, 

Aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd, 

in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld, 

met u is Christus mens geworden. 

Heilige Jozef, 

wees ook een vader voor ons, 

en leid ons op onze levensweg. 

Verkrijg voor ons genade, tedere liefde en moed, 

en verdedig ons tegen alle kwaad.  

Amen. 
 

Paus Franciscus 

 

 

 

 



~~  1144  ~~  

 
 

De verloving van Sint-Jozef met Maria. 

 

 

 



~~  1155  ~~  

DDaa gg   33   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Tot U, heilige Jozef, 

nemen wij onze toevlucht 

en smeken wij met vertrouwen 

ook uw bescherming af. 

Wij bidden U ootmoedig: 

zie goedgunstig op ons neer 

en help ons in onze noden 

door uw machtige bijstand. 

Dat vragen wij U omwille van de liefde, 

die U heeft verbonden met de H. Maria, 

de Moeder van Jezus, en omwille van 

uw tedere liefde voor Jezus. 

Sta ons bij vanuit de hemel 

en neem ieder van ons 

in uw blijvende bescherming. 

Nu en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2010 



~~  1166  ~~  

 
 

De geboorte van Jezus in een kribbe. 

 

  

  



~~  1177  ~~  

DDaa gg   44   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Gebed bij Sint-Jozef 

Goede God, de heilige Jozef was trouw in uw ogen, 

en toen uw Zoon op deze wereld kwam, 

hebt Gij deze man uitverkoren 

en de zorg voor Jezus toevertrouwd. 

Gij hebt hem aangesteld 

als beschermer van het gezin. 

Maak dat wij met hart en ziel 

bekommerd blijven om onze kinderen, 

dat wij hen steeds onze liefde geven. 

Schenk ons het gehoorzaam geloof 

en de algehele toewijding, 

die de heilige Jozef hebben gekenmerkt, 

toen hij met het werk van zijn handen 

de Heiland van de wereld heeft gediend, 

Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2013 



~~  1188  ~~  

 
 

Opdracht van Jezus in tempel: Sint-Jozef met twee duiven. 

 



~~  1199  ~~  

DDaa gg   55   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Heilige Jozef, God heeft u als rechtschapen man uitverkoren 

om voor zijn Zoon Jezus te mogen zorgen. 

Maak dat wij op onze beurt bezorgd zijn voor 

de Kerk van Christus hier op aarde; 

dat wij trouwe getuigen zijn van het evangelie 

in een wereld op zoek naar liefde en vrede. 

Heilige Jozef, God heeft u aangesteld  

als beschermer van het gezin van Nazareth. 

Maak dat wij met hart en ziel bekommerd 

blijven om onze kinderen, hun leven lang. 

Wij vertrouwen u onze gezinnen toe, 

dat zij een thuis mogen zijn vol gastvrijheid. 

Heilige Jozef, patroon van allen die werken. 

Wij vertrouwen u onze dagelijkse arbeid toe. 

Help ons om ons werk uit te voeren 

in dienstbaarheid naar uw voorbeeld. 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2016 



~~  2200  ~~  

 
 

De vlucht naar Egypte. 

  

  



~~  2211  ~~  

DDaa gg   66   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Sint-Jozef,  

wat ging er door u heen 

toen u in een droom door een engel wordt opgeroepen  

om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten? 

Uw kleine gezin was in levensgevaar. 

Hoe voelde u zich in dat vreemde land? 

Mocht u gastvrijheid ervaren 

of was het dezelfde onverschilligheid zoals 

bij de geboorte van Jezus in Bethlehem 

toen iedere herberg gesloten was? 

Uw situatie toen lijkt op de duizenden mensen 

op de vlucht in onze tijd, omdat hun gezin in levensgevaar is. 

Ze dobberen op de zee. 

In mensonterende kampen worden ze “opgevangen”. 

Wees hun beschermer en toeverlaat. Moge op uw voorspraak  

hun levenssituatie menswaardig worden. 

Amen. 
 

Paul Verbeek 2021 



~~  2222  ~~  

 
 

Jezus leert van zijn vader het timmermansvak. 

 

 

 



~~  2233  ~~  

DDaa gg   77   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Sint-Jozef 

Voedstervader van Jezus 

bij u voelde Hij zich als kind veilig. 

U hebt Hem begeleid naar volwassenheid. 

Als rechtvaardige leerde u Hem kijken 

naar de mens, die uw hulp inroept 

Meer dan drie eeuwen 

komen wij pelgrims naar u 

met onze vragen en noden. 

We willen gelukkig zijn in onze levensstaat 

één die bij ons past, 

waardoor we tot groei en bloei kunnen komen. 

Help ons te worden 

zoals we door God bedoeld zijn. 

Wees onze voorspraak. 

Amen. 
 

Paul Verbeek 2021 



~~  2244  ~~  

 
 

Sint-Jozef en Maria vinden na 3 dagen de 12-jarige 

Jezus terug te midden van de leraren in de tempel. 

  

  



~~  2255  ~~  

DDaa gg   88   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Heilige Jozef, wij bidden tot U, 

want U lijkt wel de verlegene in het verhaal.  

De volgzame die toeziet. 

Maar ook de onmisbare mens 

achter de schermen. 

U bent één van de mensen, 

die geen genoegen nam met onrecht. 

Waakzaam kijkt u naar het Kind, 

goddelijk om te zien; 

U zult het behoeden voor gevaar! 

Bescherm ons als wij worden verdrukt. 

Behoed ons voor onmacht. 

Sta ons bij in het leven van alledag. 

Geef ons werk voor onze handen 

om te kunnen zorgen voor onszelf, 

onze gezinnen en onze naasten. 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2012 



~~  2266  ~~  

 
 

Dood van Sint-Jozef in Jezus’ armen (patroon zalige dood). 

  

  

  



~~  2277  ~~  

DDaa gg   99   
 

Sint-Jozef, wiens bescherming zo groot is,  

zo sterk, zo prompt voor de troon van God.  

Ik plaats al mijn interesses en verlangens in u.  

Sint-Jozef, sta mij bij door uw krachtige voorspraak,  

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon  

alle geestelijke zegeningen, door Jezus Christus, onze Heer.  

Zodat ik, hier onder uw hemelse macht betrokken,  

mijn dankzegging en eerbetoon kan brengen  

aan de meest liefdevolle Vader. 

Amen. 
 

Tot U, heilige Jozef, 

bidden wij vol vertrouwen 

dat onze vaders steeds 

de harten in hun gezin verblijden. 

Dat zij helpen wie in nood zijn; 

dat zij het verdriet verlichten 

van wie treurig zijn; 

dat zij het kwaad wegnemen 

van wie beschadigd en gekwetst zijn. 

Dat U, heilige Jozef, als patroon 

van alle christelijke gezinnen, 

alle huisvaders en verzorgers 

bijstaat in hun belangrijke taak; 

hen in bescherming neemt 

en onze gebeden voorlegt 

aan Jezus Christus, 

Amen. 
 

Jan Foesenek 2011 



~~  2288  ~~  

 
 

Sint-Jozef opgenomen in de hemel gekroond. 

 

 

 

 

 



~~  2299  ~~  

HHee ii ll ii gg ee   JJ oo zz ee ff ::   GG ee bbee dd   vv aa nn   bbee ss cc hh ee rr mm ii nn gg   
 

Goede Sint-Jozef, 

wiens bescherming zo sterk en prompt is  

voor de Troon van God; 

ik plaats in u al mijn interesses en verlangens.  

Help mij door uw krachtigste voorspraak 

om alle geestelijke zegeningen te verkrijgen 

in Jezus Christus, onze Heer.  

En door hier beneden uw hemelse gunst te verwerven,  

bied ik aan mijn dankzegging en eerbetoon  

aan God, de meest liefdevolle Vader. 

Goede Sint-Jozef,  

ik word er nooit moe van om aan u te denken, 

met het Kind Jezus slapend in uw armen. 

Vraag mij de gunst van Zijn liefde,  

als ik mijn laatste adem uitblaas!  

Sint-Jozef,  

de beschermheer van vertrekkende zielen. 

Bid voor mij. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



~~  3300  ~~  

KK rr aa cc hh tt ii gg   gg ee bbee dd   tt oo tt   SS ii nn tt -- JJ oo zz ee ff   
 

Heilige Jozef, 

vader en hoedster van de maagden, 

aan wiens trouwe zorg 

was toevertrouwd de Onschuld zelf, 

Christus Jezus, 

en Maria, 

de Maagd der maagden, 

ik bid en smeek U 

door Jezus en Maria, 

die beloften die u zo dierbaar zijn, 

om mij te bewaren van alle onreinheid, 

en om toe te geven dat mijn geest 

onbezoedeld, mijn hart zuiver  

en mijn lichaam kuis is; 

help me altijd om Jezus en Maria 

 in volmaakte kuisheid te dienen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~~  3311  ~~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen op de bladzijden 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 

en 28 geven de geschiedenis van Sint-Jozef weer in de koorramen 

van de Sint-Jozefkapel te Frankrijk, Bretagne, Penboc’h, Centre 

Spirituel. Het is glasschilderkunst van vóór 1900.  

 

De afbeelding op de voorzijde van deze Noveen toont het Sint-

Jozefaltaar in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 

Bergen op Zoom (foto: René Buijs).  

 

De afbeelding op de achterzijde van deze Noveen toont de Heilige 

Familie. 

 



~~  3322  ~~  
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