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's Avonds laat wordt het huis van een zendeling omsingeld door mannen van een vijandige stam. De zendeling en zijn vrouw
bidden God om zijn hulp. Heel die nacht gebeurt er niets. Als het tegen de morgen weer licht wordt, zien de zendeling en
zijn vrouw dat de aanvallers bezig zijn te vertrekken.
Een jaar later komt het hoofd van de vijandige stam tot geloof. De zendeling vraagt hem, waarom zij in die bewuste nacht
niets hebben gedaan. Antwoord van het stamhoofd: "We hebben veel mannen op wacht zien staan, honderden grote
mannen in schitterende kleding en een zwaard in de hand. Ze stonden om het huis heen."
Toen wist de zendeling, dat God in die nacht zijn engelen had gestuurd om hem en zijn vrouw te beschermen.

Wonderlijke ervaringen
Het hierboven genoemde voorval heeft zich ver hiervandaan afgespeeld en ook al weer even geleden. Maar ook in Europa
kunnen merkwaardige dingen gebeuren.
De bekende evangeliste Corrie ten Boom werd bij het fouilleren in kamp Ravensbrück twee keer overgeslagen. Onder
haar jurk hield zij een bundeltje ondergoed en een Bijbel verborgen. "Heer," bad zij, "laten uw engelen mij nu omringen. De
bewaaksters moeten juist mij niet zien."
Haar gebed werd verhoord. Degene die voor haar liep en degene die achter haar liep, werden wel gefouilleerd. Zij niet.
Maar zelfs in Nederland doen zich wonderen voor.
Ds. Smytegelt uit Middelburg werd door zijn tegenstanders 's avonds laat niet in de gracht gegooid. Aan weerszijden van
hem zagen zij een machtige, gewapende gestalte lopen. Dat was in de zeventiende eeuw.
Ca 1900 werd de evangeliserende bakker Breet uit Den Helder op ongeveer dezelfde manier gered.
We komen wat dichterbij in de tijd: in 1940 rijden de Duitsers Limburg binnen. Duitse soldaten fluiten naar een meisje op
de fiets. Woedend wendt zij haar gezicht af. De legerauto, die achter haar rijdt, wil haar aanrijden. Maar plotseling wordt
zij met fiets en al opgetild en enkele meters verder weer neergezet. Een fietser die achter haar reed, heeft het gezien.
Nog iets dichterbij in tijd en situatie: op een mistige morgen is iemand in het Rijnmondgebied in de auto op weg naar zijn
werk. Plotseling ziet hij een serie rode achterlichten voor zich. Hij bevindt zich in een file. Hij trapt op de rem, maar raakt in
een slip. Een botsing lijkt onvermijdelijk. Maar dan wordt er een ruk aan zijn auto gegeven. De auto staat stil en schade is
er niet.

Onze reactie
Hoe taxeren wij zulke verhalen?
Met het zendingsverhaal hebt u waarschijnlijk geen moeite. Met de geschiedenissen van Smytegelt en Breet wellicht
nauwelijks. Maar ik vermoed, dat u met het laatste voorval wel problemen hebt. En ik weet niet of die verdwijnen, als ik u
vertel dat de man in kwestie later zendingswerk in Nepal is gaan doen.
Ons bezwaar zit 'm dan hierin, dat het laatste incident betekent dat zich in ons eigen leven ook zo'n wonderlijk iets voor zal
kunnen doen. Een voorval uit een ver werelddeel of uit een ver verleden raakt ons veel minder. Wij leven immers nú en in
een ander land.
Onze moeite is waarschijnlijk ook, dat mensen met engelenervaringen vaak willen bewijzen dat engelen bestaan én dat God
bestaat. Dat hoeft helemaal niet bewezen te worden.
En wij hebben altijd geleerd, dat je niet op je eigen ervaringen, maar op de Bijbel af moet gaan.

Kritisch tegenover onszelf
Toch moeten de ervaringen met engelen ons wel aan het denken zetten. Het zijn er teveel om te worden genegeerd.
Bovendien: heeft onze scepsis tegenover een engelenverhaal alleen maar een bijbelse achtergrond?
Veel ongelovigen zetten ook een vraagteken, als zij een wonderlijk verhaal over een engel horen. Maar dat komt, doordat
zij niet geloven dat engelen bestaan. In engelen wordt nog minder geloofd dan in God. Engelen zijn niet te zien en wat je
niet kunt zien, bestaat niet.
Bovendien maken engelen inbreuk op natuurlijke gevolgen en dat kan helemaal niet. Toegepast op die man in de slippende
auto: er zal wel een of andere reden zijn geweest, waarom zijn auto niet botste op de auto van degene die voor hem reed.
Die reden heeft de man zelf niet ontdekt, maar daarom kan die er nog wel zijn geweest.
Wij mogen ons wel eens afvragen of zulke gedachten ook niet hun invloed hebben op ons.
Wij geloven, dat een engel de opstanding van Jezus heeft meegedeeld én dat engelen de Here Jezus bij zijn terugkomst



zullen vergezellen. Maar wat is voor ons de rol van de engelen in de tijd daartussen? Sluiten wij ze niet te zeer op in de
Heilige Schrift?

Geen prins zonder gevolg
Inderdaad kun je stellen, dat de engelen vandaag bepaalde taken niet meer bezitten. Zij brengen ons geen boodschappen
meer, zoals eenmaal wel aan Abraham, Daniël, Maria en de discipelen.
Het Woord van God is voltooid. Dat is Gods boodschap aan ons.
Maar de engelen hebben ook een taak in het kader van Gods zorg over ons: zijn zorg over ons lichamelijk en over ons
geestelijk welzijn. Er valt geen haar van ons hoofd, als de Vader dat niet wil. Daar gebruikt Hij zijn engelen voor.
En als duivelen het op u hebben voorzien, schieten op Gods bevel engelen u te hulp. Wat kun je bij kinderen van een
koning anders verwachten?
Prins Willem-Alexander heeft mensen die hem volgen. Zijn leven is kostbaar. Het onze ook. Daarom laat God zijn dienaren
goed op ons passen. Dat doen die dienaren altijd. Maar in een bijzondere situatie word je erbij bepaald. Als er
bijvoorbeeld net geen ongeluk gebeurt. En waarom zou een engel dan niet een natuurwet buiten werking kunnen stellen!
Wij worden door al die engelenervaringen van anderen wat in verlegenheid gebracht. Hoe moeten wij erover oordelen?
Kan het?
Die vraag hoeven wij echt niet altijd te beantwoorden. Waarom zouden wij van allerlei mensen moeten zeggen of hun
ervaring juist geweest is of niet? Belangrijk is wel dat ons geloof dat engelen bestaan, vandaag ook echt geloof is. Wij
moeten ook beséffen, dat zij op ons passen.

Nog één opmerking tot slot:
In veel recente boekjes over engelen verdringen de engelen God. Misschien zit daar ook wel een reden voor onze
aarzeling. Ons Godsbesef is niet altijd zo sterk. Als de engelen weer aandacht krijgen, kon dat Godsbesef nog wel eens
minder worden. Als dat zo is, vind ik dat u eerst moet werken aan uw geloof in God.
Maar, hebt u de Here serieus lief, let dan ook eens op dat bijzondere gevolg dat Hij u overal waar u gaat, meegeeft.

Gesprekspunten
1. Hebt u ooit een engel gezien?
2. Kent u iemand die een engel gezien heeft? Wat vindt u van zijn verhaal?
3. Ervaart u, dat engelen op u passen? Vindt u, dat je dat ervaren moet?
4. Wat vindt u van mijn stelling, dat je bij een zwak Godsbesef daar eerst aan werken moet?
5. Wat zijn uw gedachten bij het zingen van Ps. 103:8?


