
Waar zijn de engelen gebleven?
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De wereld maakt zich deze maand op het kerstfeest te vieren. Daar komt heel wat 'opmaak' bij kijken!
Bij de gebruikelijke randversiering rond het kerstfeest, maar dan wel héél erg aan de rand, horen ook engelen. Wat
popperig en onnozel leveren ze hun bijdrage aan de gewenste vredige sfeer. Maar voor veel mensen is hun bestaan
evenzeer een illusie als de vrede waarover zij (volgens Lucas) gezongen hebben. In dit artikel luisteren we naar wat aardse
gezanten, door Gods Geest geleerd, over hemelse gezanten hebben geschreven.

Engelen zijn geesten
Engelen bestaan niet, volgens een liedje dat regelmatig voor de radio te beluisteren was. Die overtuiging is de afgelopen
eeuw ook sterk de christelijke wereld binnengedrongen. Waarom? Omdat de leefruimte van de mens is ingekrompen tot
zijn ervaringswereld.
Ik herinner me een toespraak van wijlen prof. dr. G.Th. Rothuizen, waarin hij de vraag stelde: waar zijn de engelen
gebleven? De hoogleraar hield zijn toehoorders de vraag voor: "Bent u, als u op straat liep, wel eens een engel tegen het lijf
gelopen?" Met andere woorden, wat is uw ervaring? Zijn betoog kwam neer op: engelen moeten we vandaag zoeken in de
'Derde Wereld'. Engelen zijn voor ons niet meer de bovenaardse wezens met hun glanzende klapwiekende vleugels, maar
dat zijn de aardse hulpeloze musjes in hongerend Afrika. De armen en verdrukten zijn voor ons gezanten van God. Zij zijn
ons van dienst door ons te waarschuwen tegen ons materialisme...
Aardig gevonden misschien. Maar de vindplaats is hier niet de Schrift. Wij zullen niet zo gauw instemmen met het verhaal
van dr. Rothuizen. Maar zijn ook wij niet dicht in de buurt van de ervaringstheologie terechtgekomen, wanneer in ons
geloofsleven geen plaats meer is voor engelen? Dan moet er een boekje over hedendaagse ervaringen met engelen aan te
pas komen om het bestaan van engelen te bewijzen. Alsof we geen beter Boek hebben.
Ons leven speelt zich af in een tastbare, materiële wereld, die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Maar is daarmee
al iets gezegd over de mogelijkheid van een geestelijke wereld, die zelfs niet met de meest verfijnde wetenschappelijke
apparatuur te registreren valt? Over de werkelijkheid daarvan kunnen we onmogelijk met onze zintuigen informatie
verzamelen. Wie zegt: ik geloof niet dat engelen bestaan, want ik heb ze nooit gezien, doet een uitspraak die
heroverweging waard is. Het eigenaardige van engelen is nu juist, dat zij er geen gewoonte van gemaakt hebben zich in
zichtbare gedaanten te manifesteren.
Dat je ze zelf niet gezien hebt, zegt niets over het bestaan van engelen. We hoeven niet op 'engelopenbaringen' te wachten,
nu we Gods openbaring in zijn Woord kennen. Dat engelen zich gewoonlijk niet in zichtbare gedaanten aan ons onthullen, is
niet verbazingwekkend. Daar zijn het geesten voor. 'Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste
van hen, die het heil zullen beërven?' (Hebr. 1:14).

Engelen worden uitgezonden
Waar zijn de engelen nu? Met deze vraag hield ook dr. H. Kakes zich bezig in zijn gelijknamige boek (Kampen z.j.). Hij
stelt (met enige voorzichtigheid): de engelen hebben zich teruggetrokken in de hemel. De voortgang van het oude naar het
nieuwe verbond betekent z.i. dat de goede engelen nu in de hemel geconcentreerd zijn en de duivelen op aarde (Openb.
12:9). Volgens hem vinden we nergens in het Nieuwe Testament de belofte, die we wél in Psalm 91:10 vinden: Hij zal
aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
Het valt dr. Kakes toe te stemmen, dat de engelen na de voltooiing van de Bijbel een bepaalde(!) taak hebben neergelegd.
Engel betekent: boodschapper, gezondene. Als koeriers hebben engelen geen boodschap meer aan ons, want aan het
evangelie valt niets meer toe te voegen (Gal. 1:8; Openb. 22:18). Engelen hoeven niet meer Gods woorden over te
brengen. Daar hebben we nu de 'engelen van de gemeenten' voor (Openb. 2:1 e.v.).
Maar dat houdt niet in dat de engelen zich hebben teruggetrokken! Hebreeën 1:14 zegt niet dat de engelen uitgezonden 
werden, maar: zij worden uitgezonden ten dienste van de gelovigen! Hun 'service' aan ons is niet afgelopen. De thuisbasis
van de engelen is Gods koninklijk paleis. De thuisbasis is echter geen vaste woon en verblijfplaats. De thuisbasis is
uitvalsbasis!
Engelen kunnen moeilijk stilzitten en wachten popelend op Gods wenken (Ps. 103:20). Engelen zijn flexibel en mobiel, op
meer dan één manier en op alle plaatsen van het heelal bruikbaar, in hemel en op aarde. Het zijn kosmische krachten!
Hun dienst beperkt zich niet tot de koeriersdienst waar bijvoorbeeld Gabriël toe geroepen werd. Let maar op de
verschillende namen die we in de Bijbel tegenkomen. Engelen heten zonen van God, morgensterren, wachters, cherubs,
heiligen, serafs, overheden, machten, krachten, tronen, heerschappijen (Job 38:7; Dan. 4:13; Gen. 3:24; Job 15:15; Jes.



6:2; Ef. 1:21, Kol. 1:16).

Engelen zijn reisgenoten
Deze gevarieerde namen wijzen er op, dat engelen aan God en mens gevarieerde diensten bewijzen.
In de Bijbel zijn de engelen krachtige helden, die Gods opdrachten in volkomen gehoorzaamheid uitvoeren, inzetbaar
voor vele taken. 'Engeltjes' bestaan dus inderdaad niet! In onvoorstelbaar grote aantallen vormen zij het even
indrukwekkende als gedienstige paleispersoneel van God in de hemel (Dan. 7:10). Zij zijn de koorleden bij de liturgie in
de hemel, de bewakers van Gods heiligheid, de leden van de hemelse hofhouding die 'vliegen' op Gods wenken (Ps.
103:20; Jes. 6:3,7). Zij vormen het functioneel decor van Gods koninklijke majesteit.
Hun taak beperkt zich niet tot de hemel. Want Gods koningschap beperkt zich niet tot de hoogste regio, maar reikt tot aan
het einde van de aarde. Engelen staan in dienst van het 'ere zij God in den hoge' én in dienst van het 'vrede op aarde' (Luc.
2:14). Een engel is als 'gezondene' een heel onzelfstandig wezen en wíl dat ook zijn. Hij wordt gestuurd. Je mag engelen
nooit losmaken van hun Zender en hen een zelfstandige plaats geven. In hen ontmoeten we Góds koninklijke glorie, de
majesteit van de 'HERE der heerscharen'.
Engelen zijn meelevende toeschouwers wanneer het evangelie wordt gebracht (1 Petr. 1:12). Zogenaamde tolkengelen zijn
uitleggers van visioenen (Dan. 7:16; Openb. 19:9). Zij zijn de maaiers die bij de voleinding van de wereld de schifting
tussen koren en onkruid voltrekken (Matt. 13:39).

Maar vooral worden zij ingezet als onze waakzame begeleiders onderweg (Ps. 91:11). Wij zijn niet armer dan in het oude
verbond! God maakt in zijn beschermende voorzienigheid over ons leven gebruik van afgezanten. Zij zijn onze reisgenoten
op de achtergrond. Toen Jakob de grote oversteek maakte naar Haran, waren engelen zijn gezelschap, zijn wegenwacht
(Gen. 28:12). De knecht van Abraham die op weg ging om een vrouw voor Isaak te zoeken, werd voorafgegaan door een
engel als reisgids (Gen. 24:7). En met het oog op de reis door de woestijn gaf Jahwe deze belofte: Ik zal mijn Engel voor u
uit laten gaan om u te bewaren op de weg (Ex. 23:20,23). En aan het eind van de weg, bij het bereiken van de laatste
overtocht staan engelen klaar (Luc. 16:22). Het is dus volkomen bijbels om over beschermengelen te spreken (Matt.
18:10).
Om hun werk als reisgenoten van de kerk goed te kunnen doen, dragen engelen regelmatig soldatentenue. Jakob kreeg na
zijn terugkeer uit Haran, toen hij bang was voor Ezaus manschappen, opnieuw engelen te zien. 'Toen hij hen zag, zei Jakob:
dit is een leger van God. Daarom noemde hij die plaats Machanaïm" (Gen. 32:1,2). Hemelse troepen vormen mobiele 
legermachten die Gods vredesoperatie uitvoeren (2 Kon. 6:17, Ps. 103:21; Luc. 2:14).

Verscheidenheid in verschijningsvorm
Zo gevarieerd als de namen en werkzaamheden van de engelen zijn, zo gevarieerd is hun verschijningsvorm. Al naar
gelang de opdracht en situatie. Het stereotiepe beeld dat wij meestal hebben van engelen, moet nodig bijgesteld worden! In
zekere zin kan gezegd worden: engelen kleden zich met smaak, al naar gelang de situatie het eist. Meestal is er helemaal
geen sprake van de vleugels, waarmee wíj de engelen hebben voorzien. Zij verschijnen als gewone mensen, die een
maaltijd gebruiken (Gen. 18:8). Zelfs de 'Engel des Heren' verschijnt soms zonder uitzonderlijke uitrusting (Richt. 6:13,17).
In het graf van Jezus zit 'een jongeman' (Marc. 16:5). Juist in de ontmoeting met mensen leggen engelen soms hun voor
zondaren vreeswekkende kenmerken af om hun vriendelijke bedoelingen te onderstrepen. Zo konden mensen zonder het
te weten engelen gastvrij onthalen (Hebr. 13:2).
De gestalte en het uiterlijk van de engelen verraden hun bedoelingen. Eénmaal is er sprake van een reusachtige gestalte
tussen hemel en aarde, die met getrokken zwaard boven Jeruzalem staat (1 Kron. 21:16). Ook verlamde de
schrikwekkende bliksemende majesteit van een hemelse militair aardse militairen (Matt. 28:3 en 4). Soms is er van
menselijke gestalten in het geheel geen sprake en verschijnen de geesten van God als de wendbare 'tanks' van de oudheid:
als vurige paarden en wagens (2 Kon. 6:17). Er is bij engelen één keer van zes vleugels sprake, maar dat is het geval in een
hemels troonvisioen, niet bij een ontmoeting van mens en bode (Jes. 6:2).

Der engelen Heer
Waar zijn de engelen nu? Zij zijn in de hemel en op de aarde onafgebroken bezig met hun veelkleurige, gehoorzame dienst.
Zij hebben zich niet teruggetrokken. Dat is maar éénmaal gebeurd: toen hun Heer gekruisigd werd.
In de kerstnacht liepen de engelen uit. Op de paasmorgen verschenen engelen, zo ook na de hemelvaart. Maar op Goede
Vrijdag waren de engelen in geen velden of wegen te bekennen. Toen werd Christus verlaten. Door zijn Vader. Door zijn
mensen. Ook door zijn knechten. Eén bevel vanaf het kruis was genoeg geweest. Dan waren onmiddellijk twaalf legioenen
engelen ter plekke geweest (Matt. 26:53). Maar Christus zweeg. Op Golgota's heuvel kon je inderdaad vragen: waar zijn



de engelen gebleven? Christus heeft een ontzaglijk hoge prijs betaald voor degenen die het heil zullen beërven. De
engelendienst voor hen was bij die prijs inbegrepen.
Daarom doen we Christus te kort, wanneer we de dienst van de engelen in onze geloofsaandacht verwaarlozen.

Gespreksvragen:
1. Wat zou er bedoeld zijn met de uitspraak: in tijdsorde zijn de engelen ons vóór, maar niet in rangorde? (Zie de uitleg van

de derde bede van het Onze Vader in zondag 49 HC)
2. Toen één mens in zonde viel, vielen alle mensen in zonde (Romeinen 5). Waarom betekende de val van een deel van de

engelen niet de val van alle engelen (zie 1 Tim. 5:21 en art. 12 NGB)?
3. Is het gevaar niet groot dat het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op de achtergrond raakt, wanneer we

lang stilstaan bij de dienst van de engelen?
4. Hoe moet je reageren op iemand, die zegt wel eens engelen te hebben ontmoet (bijvoorbeeld tijdens een

'bijna-dood-ervaring')?
5. Wat betekent de uitspraak van Christus, dat gelovigen na hun dood aan de engelen gelijk zullen zijn (Luc. 20:36)?
6. Wat betekent de uitspraak van Paulus, dat de vrouw een macht op het hoofd moet hebben vanwege de engelen, voor

vandaag (1 Kor. 11:10)?
7. Hoe komen we erbij te zeggen, dat met 'de Engel des HEREN' de Zoon van God voor zijn vleeswording is bedoeld?
8. Is het ook bijbels om te zeggen dat iedere gelovige een eigen beschermengel heeft?


