
  

 

Een heel jaar 

aandacht 

voor 

Sint Jozef ! 

 

 

 

museum Greccio 

Hartebrugkerk    

Pastoraatgroep Zuid           

 



  

 

Greccio   



Een museum 

Een museum vol  kerkelijke attributen, devotionalia,  

onder de Hartebrug, 

bereikbaar via de fietsenstalling. 

En wie heet ons daar welkom ? 

Sint Jozef, voorzien van een tak witte lelies!  

 

 
 

 

 



Een witte lelie ? 

 

         

Jozef was verloofd  met Maria. Hij merkte dat zij al 

zwanger was. Scheiden dan maar? 

Nee, Jozef kreeg een droom. Het kind van Maria zou 
een bijzonder kind zijn, verwekt op een bijzondere 
manier. 

Hij zou tijdens haar zwangerschap geen gemeenschap 
met Maria hebben. Vandaar de witte lelie. 

 

Jozef accepteerde dit alles, en zorgde goed voor 
moeder en zoon.                                                                                    
   



 Wat weten wij over jozef?                                            

 

• Dit staat in Mattheus 13,55: Hij woonde in 
Nazareth, was een rechtschapen mens, die zorgde 
voor Maria en haar kind.  
Meer weten we niet. 

• Er zijn wel verhalen, legenden. Jozef zou 80 jaar 
geweest zijn, toen hij met Maria trouwde; een 
andere legende zegt zelfs 200. 

• Omdat Maria's bruidegom haar maagdelijkheid 
moest respecteren, verliep de uitverkiezing wat 
ingewikkeld. Tezamen met alle andere 
ongetrouwde afstammelingen van koning David 
werd Jozef opgeroepen om te zien wie van hen met 
Maria mocht trouwen. Doordat zijn herdersstaf 
ging bloeien en een duif uit die staf tevoorschijn 
kwam, was het duidelijk dat hij de door God 
uitverkoren bruidegom was 



 

 

Sint jozef, lid van 

de heilige familie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op postzegels over het kerstverhaal                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                            

                                                                                                                        

              

                                                          

                             

                                              



De heilige familie                                      

                

     afbeelding voor het     
                                                    Rozenkransgebed  



Op een speeldoosje  

 

                                                                                       



                                                                                   

    Een wijwaterbakje                                                                                     

                                                                                                                       

         



                                                    

En Een heel bijzonder stel                                                                   

Een bijzondere kerstgroep met een jonge Jozef met 
kort, bruin baardje en op zijn kleed de reis van    
Nazareth naar Bethlehem afgebeeld.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          

  Maria is hier ook echt een heel jonge vrouw.                                                          

Met opmerkingen [c1]:  

Met opmerkingen [c2R1]:  

Met opmerkingen [c3R1]:  



 

 

Sint Jozef, 

met liefde geknutseld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 In kruissteek              

                                                                          

        



Met applicatie-techniek     

 

                                                               

 

 

 

                                                           

                                                  

 



  



Met jute  

 

 

                           

 

 

 

  



geschilderd 

             

Deze afbeelding was oorspronkelijk onderdeel van de oude 

kerststal. Er was toen nog geen stal met beelden in de 

Hartebrug. In het museum staan de overige panelen 

 

 



Broderie 

 

 

                          



 

 

Icoon    

 

 

                                

  



 

 

Sint jozef,  

patroonheilige   



Jozef, de timmerman 

Naamdag: 19 maart, 

Toen in de middeleeuwen beroepsgroepen en gilden           
ontstonden, kozen zij een eigen patroonheilige. Indien 

mogelijk een heilige die hun beroep had uitgeoefend. Zo 

werd St. Jozef patroon van de handarbeiders, vooral 

timmerlieden, huisvaders,  meubelmakers en 

schrijnwerkers 

                           



Patroon van alle werkenden 

 

Paus Pius XII heeft in 1956 de feestdag ingesteld van 

Jozef werkman, en wel op 1 mei, de dag van de arbeid.  

St. Jozef, beschermheilige van de kerkgemeenschap,.  
 

                                                        

  



 

 

Jozef, 

de voedstervader 

(stiefvader) 

  



Vader en zoon 

Jammer dat dit beeld zo beschadigd is, want de 
uitstraling is zo levensecht! 
Een jonge, best wel trotse vader met zijn nog wat 
wankel lopend kind. Al kijkt die vader toch ook wel 
ernstig. 
Jozef wordt voedstervader van Jezus genoemd, dus 
eigenlijk stiefvader.    

 

                                                     



De vorige afbeelding liet een kleine Jezus en een grote 

Jozef zien, maar hier zijn de rollen omgedraaid! 

 

     



  
Een gewone werkman, die deed wat hij moest doen.  



 
En tot slot een heel kleine impressie van dit geweldige 

museum, bomvol herinneringen. 

Met dank aan Jan van Loon voor alle geduld! 


