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Zwanenzang voor de meest ‘verstopte’ Heilige 

Als achtste en laatste aflevering in deze kleine reeks wil ik kort iets 
zeggen over één van de muzikale bijdragen die ik ontvangen heb. 
Deze waren zeker stuk voor stuk interessant, maar ik bleef toch 
haken aan het volgende lied, op tekst van ‘een Vrouwe van 
Bethanië’. Ik geef eerst – ter rustige overweging – de tekst: 

Sint Jozef, die naar Gods besluit                                                                        
Beschermer uwer reine Bruid,                                                                            

als Jezus’ vader aangeduid,                                                                       
hoog zijt verheven,                                                                                                 

o Gij die zo eenvoudig zijt,                                                                                    
zo groot in uw gelatenheid,                                                                                   

zo schoon van zonnezuiverheid,                                                                
bescherm ons leven. 

Sint Jozef, die geen stilte stoort,                                                                 
omdat Gij van het Godd’lijk Woord                                                                            
het eeuwig zwijgen hebt gehoord,                                                                           

leer ons vertrouwen.                                                                                         
Leer ons met Jezus om te gaan,                                                                    

eenvoudig zonder vrees of waan;                                                                                
leer ons de Moederhulp verstaan                                                                      

der Lieve Vrouwe. 

Sint Jozef, die geroepen zijt                                                                        
tot macht en kracht en heerlijkheid,                                                                  

o Gij in taak en waardigheid                                                                                  
zo hoog verkoren,                                                                                                          

Sint Jozef, die ’t Gelaat aanschouwt                                                                            
van Hem, Wien het nooit heeft berouwd,                                                                    

dat Hij Zich U heeft toevertrouwd,                                                                              
wil ons verhoren. 

Zie de bladmuziek op de volgende pagina 
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Naar mijn oordeel is de anonieme schrijfster van deze tekst een 
behoorlijk begaafd iemand. Fraaie beelden als ‘schoon van 
zonnezuiverheid’ en (Sint Jozef, in deze zin onderwerp,) ‘die geen 
stilte stoort’ toveren ons als vanzelf een zeer pure, achttien-
karaatse en zwijgzame man voor de geest. Nergens vind ik in dit lied 
een spoor van luie rijmelarij! Het is dan ook de robuuste muzikale 
zetting waard van een organist als Albert de Klerk (1917-1998), 
zeker wanneer die door een andere musicus in een beter zingbare 
modus wordt gezet en op Jozefs feest wordt uitgevoerd, zoals dat 
regelmatig gebeurt in het Nulandse Carmelklooster van de 
inzendster. Wie voor die laatste zetting interesse heeft, krijgt er een 
kopie van toegestuurd na een berichtje aan schrijver dezes. En dan 
maar zingen!  
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Intussen zijn we nu al twee jaargangen lang met Sint Jozef bezig. 
Het is alweer bijna Kerstmis. Ik weet geen betere manier om met 
een goede wens van u allen afscheid te nemen, dan: u deelgenoot 
te maken van het volgende moderne kersttafereel van Klosterverlag 
Maria Laach. Bij aandachtig toezien is duidelijk, dat onze ‘verstopte’ 
heilige hier helemáál niet zo in een hoekje is gedrukt: hij overkoe-
pelt met zijn staf en zijn beschermende mantel het warm verlichte 
Kerstgebeuren in het midden. Hij lijkt de voltooiing van de zegen-
rijke omarming door de engelenfiguren rondom. Sint Jozef en ‘zijn 
kleine Kudde’ waardig! 

Met hartelijke groet en wie weet tot later! 
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