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Informatieblad 5A / 5B De familie van Jezus 

 
Dit is een verhaal van heel lang geleden.  
Het heeft al dagen geregend. Een oude 
man komt het  plaatsje Nazaret binnen-
lopen. Hij is moe en nat, kletsnat. Hij is 
van ver komen lopen. Hij ziet een twee 
meisjes in een plas met water spelen. Ze 
zitten onder de modder. ‘Hé jullie daar’ 
roept de man, ‘weten jullie waar Jozef 
en Maria wonen, de vader en moeder van 
Jezus?’  Een van de meisjes die Hannah 
heet zegt ‘Dat weet ik wel. Ik ben een 
vriendinnetje van Jacob en Juda. Dat 
zijn twee broers van Jezus. Vooral 
Jacob is leuk. Ik ben een beetje verliefd 
op hem. Maar wat vroeg u ook weer?’ 
‘Waar Jozef en Maria wonen?’ zei de 
man. ‘Oh ja’ reageerde het meisje, Maria 
woont aan het einde van deze straat, 
vlak bij een timmerwerkplaats. Ze woont 
daar met haar zoons en dochters. Jozef 
is er niet meer. Die is enkele jaren gele-
den overleden. En voor ik het vergeet, 
Jezus, de oudste van de kinderen woont 
niet meer thuis. Hij is een tijd geleden 
weggegaan en woont nu bij vrienden in 
Kafarnaum. Dit ligt  toch ver van 
Nazaret?’ ‘Vertel mij wat’ lachte de man. 
‘Of dat ver weg is. Daar kom ik vandaan.  
En ik heb Jezus daar gezien en gespro-
ken. Daarover wil ik Maria en haar 
kinderen vertellen’. ‘Wij lopen wel even 
met u mee’ grinnikte Hannah. Wie weet 
zie ik Jacob nog, dacht ze.  
Even later zitten ze gezellig rond de 
keukentafel  met Maria. Jammer dat 
Jacob er niet is. Hij  is met  z’n broer 
Juda aan het werk in de timmerwerk-
plaats. De broers Simon en Jozef  zijn 
er wel. De oude man begon te vertellen 
over Jezus. Dat vond Maria heel fijn 
omdat ze al een hele tijd niets van 
Jezus had gehoord.  ‘Weet je’ zei hij,  

‘het gaat goed met Jezus. Ik ben een 
vriend van hem en ben vaak bij hem als 
hij zieke mensen beter maakt en spoken 
wegjaagt uit het hoofd van gekke 
mensen. Ook gaat hij vaak op bezoek bij 
mensen die nooit bezoek krijgen. En hij 
vertelt bijna altijd verhalen over God’.  
Simon is niet zo blij met wat hij hoort. 
’Dacht ik het niet,’ moppert hij. ‘Jezus is 
altijd een bijzonder kind geweest. Altijd 
anders dan anderen. Altijd dwarsliggen. 
Volgens mij is er een steekje aan hem 
los. Als dat maar goed afloopt.’ Z’n broer 
Jozef  zucht: ‘Wat moet hij daar in Ka-
farnaum? We hebben hem hier nodig. Er 
is zoveel werk in de timmerwerkplaats.  
 
Dan staat Maria op. ‘Ik maak me zorgen, 
zegt ze. Hij kan beter maar weer hier 
komen wonen, dicht bij ons. Kinderen, ik 
vind dat we hem zo snel mogelijk naar 
huis moeten halen. We gaan op reis. Met 
zijn allen. Vandaag nog.’ 
Snel zoeken Jozef en Simon spullen voor 
onderweg. En dan vertrekken ze. Na een 
paar dagen lopen komen ze bij het huis 
waar Jezus woont. Het zit er vol 
mensen. Buiten spelen een paar kinderen. 
Maria wenkt een meisje en vraagt: ‘Wil 
jij iets voor ons doen? Wil je naar 
binnen gaan en tegen Jezus zeggen dat 
zijn moeder en zijn broers en zussen 
buiten op hem wachten? Zeg maar dat 
we hem willen spreken.‘ Het meisje gaat 
naar binnen. Maar het is zo druk dat ze 
niet bij Jezus kan komen. ‘Kunnen jullie 
iets doorgeven?’ vraagt ze aan de 
mensen’. Dat doen ze. De mensen zeggen 
tegen Jezus: ‘je moeder en je broers en 
zussen staan buiten. Ze vragen naar je.’  
‘Mijn moeder en mijn broers en zussen?’ 
zegt Jezus. ‘Wie zijn dat?’ Hij kijkt de  
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kring rond, naar alle mensen die om hem 
heen zitten. ‘Hier zitten mijn moeder en 
mijn broers en zussen,’ zegt hij. ‘Want 
weet je wanneer je mijn broer of mijn 
zus of mijn moeder bent? Als je doet 
wat God van je wil.’ 

 
Het meisje vertelt Maria en de kinderen 
wat ze gehoord heeft. ‘Zie je nu wel’ zei 
Simon, ‘hij is niet goed wijs. En wij ook 
niet. Dagen voor niets lopen. Wat een 
broer!  
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