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Eemstraat 68 - 72      Heilige Huisjes 
 
Zie de voor de algemene beschrijving de andere huisnummers van de Eemstraat.  
 

Eemstraat 68 – Heilige Maria – attribuut: geen 
 
Volgens de geslachtsregisters in de evangeliën stammen zowel Maria als Jozef 
allebei af van David. Het nieuwe testament vertelt dat ze niet getrouwd, maar 
wel verloofd was toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachts-
gemeenschap hadden gehad. Maria was dus maagd. Volgens de christelijke 
theologie is Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de 
Heilige Geest. De verloving gaf in het Jodendom reeds de rechten in het 
huwelijk. Toch bleef de bruid in het ouderlijk huis wonen, totdat de 
bruidegom haar plechtig zijn woning binnen leidde. Hiermee werd het 
huwelijk als voltrokken beschouwd. 
 
Het evangelie van Mattheüs beschrijft dat na de geboorte van Jezus, Jozef en 
Maria niet in Bethlehem bleven en ook niet naar Nazareth terugkeerden, 
maar naar Egypte vluchtten. Koning Herodes wilde de aanstaande koning der 
Joden vermoorden uit angst voor zijn eigen troon. Deze beging daartoe de 

kindermoord van Bethlehem,  
 
Na de dood van Herodes keerden Maria en Jozef terug naar Nazareth. Hier groeide Jezus op onder de hoede 
van Maria en Jozef. Hij werd opgevoed in de Joodse leer en leerde waarschijnlijk ook het beroep van zijn 
vader: timmerman. Jozef stierf echter al op vrij jeugdige leeftijd; Maria als weduwe achterlatend. 
 
Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Ephese. Hierbij zouden alle 
apostelen aanwezig zijn geweest. 
 

Eemstraat 72 – Sint Johannes – attribuut: zwaard  

 
Johannes was een van de apostelen van Jezus waarover in het Nieuwe 
Testament geschreven wordt. Hij was de zoon van de visser Zebedeus en de 
broer van Jacobus. Zijn moeder Maria Salone was een halfzuster van de 
Heilige Maagd Maria. Johannes kwam uit de buurt van het meer van 
Genezereth. 
 
Toen Johannes en zijn broer Jacobus hun visnetten aan het spoelen waren, 
werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te zijn. Zij gaven direct 
gehoor. 
 
Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus de meest vertrouwelijke 
leerlingen van Jezus. Zo waren zij bijvoorbeeld aanwezig bij het wonderlijke 
moment op de berg waar de kleding van Jezus zo wit werd als sneeuw en 

waar hij een gesprek voerde met de profeten Elia en Mozes. 
 
In het jaar 69 na Chr. kwam Johannes naar Efése en van daaruit leidde hij alle kerken die hij in Klein Azië 
gesticht had. Tijdens zijn verbanning van 95 - 96 naar het eiland Patmos door keizer Domitianus, schreef hij 
het boek De Openbaring. Hij is rond 100 een natuurlijke dood gestorven. 
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