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Familie van Jezus 
 

 

Heb jij broers en/of zussen? Wat heb je met hen? 

 Je kunt veel voor elkaar betekenen: tussen broers en 

zussen is een sterke band. Je aanvaardt elkaar, je zorgt 

voor elkaar, je groeit samen op. Het is heerlijk om lieve 

broers en zussen te hebben! 
 

1 

Jezus had ook broers en zussen, of, preciezer gezegd: 

halfbroers en -zussen. Nadat Jezus geboren was, kregen 

Jozef en Maria samen nog meer kinderen. 

 Marcus vertelt dat zijn moeder en broers hem op een 

dag opzoeken. Van Jezus’ broers weten we uit de Bijbel 

dat ze hem niet zagen als de redder, door God gegeven 

(Johannes 7, 5). Jezus’ moeder heeft wel steeds in haar 

zoon geloofd. Maar ze is vaak beneden het niveau van 

het begin en haar lofzang gebleven (zie Lucas 1, 26-56). 

 Maria en haar zoons zijn naar Kafarnaüm gekomen 

om Jezus te halen. Mogelijk maken ze zich zorgen om 

hem: heeft hij nog wel tijd voor zichzelf? Het kan ook 

zijn dat een familiekwestie besproken moet worden. 

 En iedereen snapt: dit gaat voor. Als je familie een be-

roep op je doet, heeft dat prioriteit. Zeker daar en toen, 

in de tijd van de Bijbel, was dat het geval: familie was 

alles. 

 Maria en haar zoons kunnen vanwege het grote aantal 

mensen het huis niet in, waar Jezus is. Daarom geven ze 

boodschap door, tot Jezus het hoort: ‘Uw moeder en uw 

broers staan buiten en zoeken u’ (vers 32). 
 

2 

Jezus hoort dat zijn familie een beroep op hem doet. Hij 

reageert met een vraag: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn 

broers?’ Hij geeft zelf het antwoord: ‘Jullie zijn mijn 

moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van 

God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’ (vers 

34-35). 

 Jezus zegt níet: ‘O, sorry, maar als mijn familie er is, 

moet ik weg. Familiezaken gaan voor.’ Dan zou hij aan 

de bloedband voorrang geven. Hij zegt ook niet: ‘Zeg 

maar tegen mijn familie dat ik met belangrijker zaken 

bezig ben.’ Dan zou hij een streep door zijn aardse fa-

miliebanden hebben gezet. 

 Nee, Jezus kijkt de mensen aan die in een kring om 

hem heen zitten en zegt: ‘Jullie zijn mijn moeder en 

mijn broers.’ Hij maakt duidelijk dat niet de bloedband 

bepalend is of je bij hem hoort. Het gaat erom dat je de 

wil van God doet, net als hij (Johannes 4, 34). Jezus be-

gint een nieuwe familie. Je mag erbij horen als je naar 

hem luistert, als je gehoor geeft aan wie hij is en wat hij 

zegt. Is Jezus al jouw broer? 
 

3 

‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.’ Jezus duwt 

met deze reactie zijn aardse moeder en broers niet weg. 

 

 

Hoor hoe royaal hij formuleert: ‘Iederéén die de wil van 

God doet…’ Daarmee doet hij ook een beroep op zijn 

aardse familie: ‘Word in gééstelijke zin een broer of zus 

van mij!’ 

 Het is ook tegen ons gezegd. Willen we een broer of 

zus van Jezus zijn? Dan moeten we naar hem luisteren, 

dat is: de Bijbel bestuderen en ontdekken wat God wil. 

En er ook naar handelen, je leven erdoor laten bepalen. 

 Hier moet je altijd naar terug. Je hoort niet bij Jezus 

omdat je veel over God weet of omdat je ouders je 

christelijk hebben opgevoed. We zijn in de kerk geen 

broers of zussen van elkaar omdat we over allerlei on-

derwerpen dezelfde mening hebben. Nee, je bent lid van 

de familie van Jezus wanneer je voor hem wilt leven en 

wilt doen wat hij zegt. En aan hem verbonden, krijg je 

het leven, nu en voor altijd. 
 

4 

Rond Jezus vormt zich een nieuw gezin. Wie in hem 

gaat geloven, wordt opgenomen in zijn familie. 

 In de kerk wordt dat zichtbaar: we noemen elkaar 

broers en zussen. Maar ervaren we ook dat we samen 

één familie vormen? 

 In de beginperiode had je als christen nauwelijks 

aardse familie in de kerk. In sommige delen van de we-

reld is dat nog zo. Dan komt er hier en daar iemand tot 

geloof: één of twee uit een gezin. Soms wordt je dan 

zelfs door je familie uitgestoten. Maar in de kerk vind je 

een nieuw gezin: broers en zussen in het geloof. 

 Bij ons zijn regelmatig hele gezinnen lid van de kerk. 

Dat is mooi: een teken van Gods trouw. Maar zorg er-

voor dat de aardse familiebanden niet belangrijker zijn 

dan de geestelijke. Heb oog voor je geestelijke broers 

en zussen. Houd van hen, aanvaard hen, kom voor hen 

op, groei aan elkaar. Ben je bereid te investeren in een 

goede relatie met je broers en zussen in het geloof? 
 

Slot 

Jezus vormde een nieuwe familie. In eerste instantie 

hoorden zijn broers daar niet bij. Maar later, na zijn 

dood aan het kruis en zijn opstanding uit het graf, wel 

(Handelingen 1, 14). 

 Laten ook wij steeds weer in een kring om Jezus gaan 

zitten. Neem jij ook je plaats in, als broer, als zus? 
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