Wezenzondag 20 mei 2012
Psalm 91:9-16 en Hebreeën 1:1-14
ENGELEN BESTAAN WEL
(3) Mijn beschermengel

Maar wat het meest dienstig kon zijn
tot onze troost en de versterking van
ons geloof, dat beijvert zich de
Schrift het meest ons te leren,
namelijk dat de engelen de uitdelers
en bestuurders zijn van de
Goddelijke weldadigheid jegens ons.
En daarom vermeldt zij, dat zij waken
voor ons heil, onze bescherming op
zich nemen, onze wegen leiden, en
zorg dragen, dat ons niets kwaads
overkomt.
(Calvijn, Institutie I, XIV, 6 )

Op Wezenzondag (tussen Hemelvaart
en Pinksteren) staan we er bij stil dat
we ons alleen kunnen voelen: Jezus is
in de hemel en de Geest is er nog niet.
Maar de engelen zijn er wel!
Engelbewaarders
In de Rooms Katholieke traditie spelen
de beschermengelen een belangrijke
rol: ‘Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een
behoeder en herder naar het leven te
leiden’ (Basilius de Grote, 4e eeuw).

Ook in de ‘nieuwe spiritualiteit’ (New
Age) is veel aandacht voor engelen:
‘beschermengelen begeleiden u door
uw hele leven en genieten van alle
goede tijden die u beleeft’. Protestantse christenen zijn verdeeld over de
vraag of iedereen een eigen beschermengel heeft. Calvijn: ‘God wijst niet
slechts voor een enkele mens een engel aan, maar Hij voorziet een machtig
heerleger voorziet om ons te beschermen.’
Op handen dragen
Psalm 91:11 biedt aanknopingspunten
voor het bestaan van beschermengelen. De tweede helft van deze Psalm
laat zien wat God (door zijn engelen)
voor mensen doet: waken, beschermen, op handen dragen, bevrijden,
antwoord geven, met roem overladen,
redden. Daar komt veel troost in mee:
wat een liefdevolle zorg besteedt de
Schepper door zijn engelen aan zijn
kinderen! Als we
de concrete gevaren (steen,
leeuw, adder) vergeestelijken, zien
we dat de engelen
ook onze bescherming zijn in
de geestelijke
strijd (zonde, duivel). De woorden

‘Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.’
Psalm 91:11
werden door de satan misbruikt om
Jezus te verleiden (Mat. 4:6). Het lijkt
er wel op dat de dienst van de (bescherm)engelen vooral gericht is op
wie Gods naam belijden (91:14).
Hun engelen
In Matteüs 18:10 doet Jezus een bijzondere uitspraak: ‘Waak ervoor ook
maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in
de hemel aanschouwen onophoudelijk
het gelaat van mijn hemelse Vader.’ De
‘eenvoudige gelovigen’ zijn in Gods
ogen groot, want hij staat in permanent
contact met hun engelen. Blijkbaar ‘geniet iedere gelovige de bescherming van
een speciale engel, zodat men er ook
niet één van hen kan minachten zonder
direct met de beschermengel en zo met
God zelf te maken te krijgen’ (J. van
Bruggen). Iedere gelovige heeft dus een
heel nauwe verbinding met de hemel.
In hem of haar ontmoeten we ook een
(bescherm)engel, en zo de Heer zelf.
Dienende geesten
In Hebreeën 1 staat allereerst Jezus
Christus in de schijnwerpers: ‘In hem
schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld’ (vers 3). Als we aandacht besteden aan engelen, moet we altijd blijven
zien dat Jezus ver boven hen uitgaat!
Maar dat neemt niet weg dat de engelen er zijn en een belangrijke rol ver-

vullen: ‘Zij zijn dienende geesten,
uitgezonden om hen bij te staan die
deel zullen krijgen aan de redding’ (vers
14). We leren hier vooral dat de engelen gericht zijn op het heil van de gelovigen. De engelen ervaren dagelijks op
volmaakte manier de genade en liefde
en vrede van God. Ze willen dat de
mensen dat ook ervaren en er deel aan
krijgen. Engelen dienen de mensen
zodat het hen in alle opzichten goed
gaat!
Engelen dichtbij
Aandacht voor engelen helpt ons om
meer van de hemel te zien en te ervaren en zo dichterbij de Heer te leven in
ons alledaagse bestaan. Enkele
handreikingen:
 Engelen aanbidden Jezus. Doe met
hen mee.
 Achter ieder mens gaat een engel
schuil. Zeg het maar wat vaker: ‘Je
bent een engel!’
 Engelen maken ons vertrouwd met
het ware, goede en schone. Leer ze
kennen: de engel van de liefde, de
inspiratie, de overgave, de mildheid,
de hoop, de bescherming, het licht.
Deze engelen leiden ons naar de
hemel waar Jezus in het midden is.
ds. Jos Douma
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