
Jozef en Maria 

 

Vragen om in de kring te bespreken 

 

1. Waarom wilde Jozef in stilte scheiden van Maria of haar verlaten? 

 

2. Hoe zou zij dan in opspraak komen? 

 

Matt 1:18 De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo: Toen zijn moeder 

Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij waren samengekomen, 

zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtvaardig 

was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het 

geheim te verstoten. 20 Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie, een engel 

van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet 

bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de 

Heilige Geest. 21 Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, 

want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. 

 

Het woord in “openlijk te schande maken” komt ook voor in Hebreeën 6:6 en wordt daar 

vertaald met “aan bespotting bloot stellen”. 

 

3. Heeft de reactie van Jozef te maken met de voorschriften over overspel? 

 

Leviticus 20: 10 Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die 

een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten 

worden gedood. 

  

Deut 22: 22 Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden 

ter dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. 

Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren. 

  

4. Hoe is het uiteindelijk verlopen? 

 



Toelichting bij de vragen 

 

Waarom wilde Jozef in stilte scheiden van Maria of haar verlaten? 

 

Was het bij de Joden de gewoonte om na de huwelijksnacht het laken te tonen? Jozef en 

Maria zouden in Nazareth gaan wonen. Na het huwelijk zou het laken worden getoond. 

Omdat Maria zwanger was zou openlijk worden getoond dat zij geen maagd was. Maria 

zou openlijk te schande worden gezet. Jozef wilde haar dit niet laten overkomen. Als hij 

in stilte van haar zou scheiden zou zij naar een plaats kunnen gaan waar zij meer 

verborgen kon leven. 

 

Deuteronomium 22:13 Het volgende kan zich voordoen: Een man trouwt een 

vrouw, slaapt met haar en krijgt dan een afkeer van haar. 14 Hij begint haar vals 

te beschuldigen en leugens over haar rond te strooien: ‘Ik ben met deze vrouw 

getrouwd, maar tijdens de huwelijksnacht ontdekte ik dat ze geen maagd meer 

was.’ 15 Laten haar vader en moeder dan met het bewijs van haar maagdelijkheid 

naar de oudsten in de stadspoort gaan. 16 De vader van het meisje moet de 

oudsten vertellen: ‘Ik heb mijn dochter aan deze man ten huwelijk gegeven, maar 

hij heeft een afkeer van haar gekregen. 17 Nu beschuldigt hij haar er ten onrechte 

van dat ze geen maagd meer was. Maar hier is het kleed dat bewijst dat mijn 

dochter nog wel maagd was.’ En vervolgens moeten de ouders het kleed voor 

de stadsoudsten uitspreiden. 18 De oudsten moeten die man hardhandig 

bestraffen 19 en hem een boete van honderd sjekel zilver laten betalen aan de 

vader van het meisje, omdat hij twijfel heeft gezaaid over de maagdelijkheid van 

een Israëlitisch meisje. Verder zal hij haar als zijn vrouw moeten aanvaarden, en 

zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden.  

20 Maar als het wél waar is en de maagdelijkheid van het meisje niet kan worden 

aangetoond, 21 moet zij naar haar ouderlijk huis worden teruggebracht en daar 

voor de deur door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood 

erop volgt. Want zij heeft onder het volk van Israël een schanddaad begaan door 

met iemand te slapen terwijl ze nog bij haar vader thuis woonde. Zo moet u het 

kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.  

 

Hoe is het uiteindelijk verlopen? 

 

Door de engel die aan Jozef verscheen, is hij toch bij Maria gebleven. Door het bevel van 

de keizer moesten zij uit Nazareth weggaan en naar Bethlehem gaan. Op het moment 

dat zij vertrokken uit Nazareth waren zij nog niet getrouwd - zie 



 

Lucas 2:4 Jozef nu ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar 

de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van 

David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 

zwanger was. 

 

In Bethlehem werd hun kind geboren. De wijzen kwamen het kind huldigen. Daarna 

vluchtten Jozef Maria en Jezus naar Egypte: 

 

Mattheüs 2:13 Toen zij [de wijzen uit het oosten] nu waren vertrokken, zie, een 

engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei: Sta op, neem het 

kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en wees daar totdat ik het u zeg; 

want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. 14 En hij stond op, nam 

het kind en zijn moeder ‘s nachts mee en vertrok naar Egypte. 

 

Na de dood van Herodus gingen zij terug naar Nazareth. 

 

Mattheüs 2:22 Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de 

plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan; en toen hij een 

Goddelijke aanwijzing in een droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken 

van Galilea, 23 en kwam en woonde in een stad, Nazareth geheten; opdat vervuld 

werd wat gesproken is door de profeten dat Hij Nazoreeer zou worden genoemd. 

 

Door het verloop van al deze gebeurtenissen is het dus nooit zo ver gekomen dat na het 

huwelijk Maria te schande zou worden. 

 


