
Naam Joseba   
 

De naam Joseba komt vanuit de bijbelse geschiedenis uit 2 Koningen 11:2 en 2 Kronieken 

22:11 (Daar staat trouwens Josabath)  

 

2 Kon 11:2 

Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, den zoon 

van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zettende 

hem en zijn voedster in een slaapkamer; en zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet 

gedood werd. 

 

Joseba was de vrouw van de hogepriester Jojada en dochter van koning Joram van Juda.  

Na de dood van haar (half)broer koning Ahazia, wil moeder Athalia de troon opvolgen en 

laat zij al de koninklijke nakomelingen doden. Joseba weet de jonge Joas, de zoon van Ahazia 

te redden van deze vreselijke moord en samen met haar man Jojada verbergt zij haar neefje 

Joas 6 jaar in hun woonvertrekken op het tempelplein. Daarna laat de priester Jojada hem 

naar buiten brengen en wordt hij tot koning uitgeroepen. (2 kon 11: 1-3, 2kr. 22:10-12) 

Onder goddelijke voorzienigheid hebben Joseba en Jojada met hun handelen ertoe 

bijgedragen dat de koninklijke geslachtslijn, die van David tot de Messias leidde, in stand 

werd gehouden.  

 

De tekst die voor Maaike en Nick grote betekenis heeft in hun werk is Spreuken 24:11,12 

Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. 

Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En 

Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn 

werk. 

Joseba redde Joas van de dood. Als stichting Joseba willen we de strijd tegen abortus 

steunen en we hopen en bidden dat er hierdoor nog steeds kinderen gered zullen worden.  

 

Het logo  

 

 

Het logo laat een bloem zien in de knop, het symbool van beginnend leven.  

De groene hand ziet op de bescherming van het leven. Groen wijst op leven en veiligheid.  

Rood ziet op de strijd tegen abortus en de kleur grijs doet recht aan de ernst van de situatie.  

In de loop der tijd is aan het logo toegevoegd: ‘ liefde voor ongeboren leven’. 


