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INLEIDING 

Zeg me, wat is beter? Over iemands buurman en zijn 
zaken praten, nieuwsgierig alles willen uitzoeken? Of met 
elkaar over de engelen spreken en over dingen die ons rijker 
kunnen maken? 

 
H. Johannes Chrysostomus, In Jo., Homilie 18; PG 

59, kol. 119. 
 
 
Het zijn zijn �������Ǳȱȃ�������ȱ��ȱ������£���ȱ����ȱ��ȱ

zijn heerlijkheid, vergezeld van al zijn �������ȱ ǻǳǼȄȱ ǻ��ȱ
25,31). Zij behoren Hem toe, omdat Hij ze schiep. In het be-
gin, voordat de mens verschijnt, eer ons heelal bewoonbaar 
was, zijn zij door 
��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��������Ǳȱȃ��ȱ
Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het 
zichtbare en het onzichtbare, Tronen en Hoogheden, Heer-
schappijen en Machten, alles is door Hem en voor Hem ge-
�������Ȅȱǻ��ȱŗǰŗŜǼǯ 

Maar nog op een andere titel, een titel die ons van heel 
nabij raakt, zijn zij zijn engelen geworden: namelijk toen de 
enige Zoon, die in de schoot van de Vader is, besloten had 
zich zozeer te vernederen dat Hij de Mensenzoon werd, en 
dan de engelen maakte tot de herauten van zijn verlossings-
����Ǳȱȃ����ȱ£��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������ ���ȱ
is opgedragen, uitgezonden ten behoeve van hen voor wie 
���ȱ����ȱ��ȱ ��������ǵȄȱǻ
��ȱŗǰŗŚǼǯ 

Dat heilsmysterie kondigen zij eerst van heel verre aan, 
zonder er nog de onmetelijke diepte van te kunnen peilen. 
Onder het heilsbestel van de natuurwet, zijn zij het die het 
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aards paradijs sluiten (Gn 3,24), Lot beschermen (Gn 19), 
Agar en haar kind in de woestijn redden (Gn 21,17), Abra-
hams hand, geheven over het kind Isaak, tegenhouden (Gn 
22,11), enz. Onder het heilsbestel van de mozaïsche Wet 
wordt de Wet zelf door hun bemiddeling meegedeeld (Hnd 
7,35; Gal 3,19; Heb 2,2), zij staan Elia bij (1 Kon 19,5), Jesaja 
(6,6), Ezechiël (40,2). Daniël (7,10), enz. En ten slotte voor-
spelt ook een engel aan Zacharias de geboorte van de Voor-
loper en kondigt dezelfde engel aan de maagd Maria aan dat 
zij genade gevonden heeft bij God en dat de kracht van de 
Allerhoogste haar zal overschaduwen (Lc 1,30-35). 

De engelen zien vanaf dan verwachtend uit naar de 
Menswording, maar wie zal hun vervoering schilderen op 
���ȱ��������ȱ���ȱȃ	��ȱ£���ȱ�������������ȱ��ȱ �����ȱ������Ȭ
�����ȱ ��ȱ £���Ǳȱ ȁ����ȱ �������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ �������Ȃ  Ȅǵȱ
(Heb 1,6). Als aan Maria de geboorte van Jezus wordt aan-
gekondigd en zij haar fiat uitspreekt, is er zeker iets totaal 
nieuws op aarde en in het verloop van de menselijke ge-
schiedenis: langzamerhand zullen Elisabet, Simeon, de her-
ders, de Wijzen uit het oosten, het begrijpen. Maar op het 
eigen ogenblik wordt de hele wereld van de engelen van 
licht doorstraald, Christus schittert aan hun hemel met on-
vergelijkelijk meer glans dan die ster aan de hemel van de 
Wijzen, en zij zijn het die in het [hemelse] vaderland, tot eer 
van het Mensgeworden Woord de dankzegging aanheffen 
die haar weerklank zal vinden in de dagen van onze balling-
schap: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de men-
sen van goede wil (Lc 2,14). 

Zo bevinden zij zich voortaan onder de onmiddellijke 
straling van de mensheid van Jezus, en daardoor zijn zij van 
deze mensheid enigszins de natuur gaan delen. Zij kunnen 
meer vertrouwelijk binnengaan om Hem in het plan van zijn 
verlossingswerk te dienen. Zij beschermen zijn kindheid, 
bedaren de angst van Jozef (Mt 1,20), brengen aan de her-
ders de Blijde Boodschap (Lc 2,18), regelen de vlucht naar 
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Egypte, naderen tot Jezus nadat Hij op de proef gesteld is, 
om Hem te dienen (Mt 4,11), verheugen zich over de beke-
ring van één enkele zondaar (Lc 15,18), zijn verontwaardigd 
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������Ǳȱȃ�����ȱu ervoor één 
enkele van deze kleinen te minachten, want lk zeg u dat hun 
engelen in de hemel voortdurend het aangezicht aanschou-
 ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ȅȱ ǻ��ȱ ŗŞǰŗŖǼ Ȯ een 
onsterfelijk woord dat voor altijd in de herinnering van de 
mensen de onschuld van het kind bindt aan de zuiverheid 
van de engel. 

Met de geest van Christus bezield is het hun gegeven 
Christus te begeleiden.  

 
Hun verschijnen is altijd het teken van een rechtstreekse en be-

slissende tussenkomst van God, die dan de gebeurtenissen niet 
meer hun natuurlijke loop laat gaan, maar door de engelen de din-
gen op wonderdadige wijze in handen neemt. Zoals zij in het Oude 
�������ȱ ��� �Ȃ�ȱ ��strumenten geweest waren om zijn volk te 
leiden, zijn dienaren te roepen, zich aan zijn profeten te openbaren, 
evenzo nemen zij ook deel aan de grote gebeurtenissen van het 
leven van Jezus Christus. Hun rol komt bijzonder naar voren in de 
verhalen van zijn geboorte, van zijn verrijzenis, zoals ook in de 
taferelen waar we Jezus Christus de beslissende gevechten van het 
koninkrijk zien leveren (bekoring in de woestijn, doodsstrijd van 
Getsemane). Zo ook nemen zij, in het boek Handelingen, actief deel 
aan de verbreiding van het Evangelie en daardoor stellen zij in het 
licht dat de aardse zending van Jezus Christus wezenlijk wordt 
voortgezet door het getuigenis van de Apostelen.1 

 
In de nacht waarin Hij verraden werd, had een teken van 

��£��ȱ��������ǰȱ��ȱ£��ȱ ����ȱ�������Ǳȱȃ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
de hulp van mijn Vader kan inroepen die Mij dan aanstonds 

 
1 M. ��������ǰȱ���ǯȱȁ�����Ȃǰȱ��: Vocabulaire biblique, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel. 
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meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stel-
���ǵȄȱ ǻ��ȱ ŘŜǰśřǼǯȱ ��ȱ uiteindelijk: ȃ��ȱ��nsenzoon zal zijn 
engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk alle ergernissen 
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ���������Ȅȱǻ��ȱŗřǰŚŗǼǯ 

ȃ� ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ£����ȱ��ȱ��ȱ�����Ȅȱǻ��ȱŜ,10): 
Gods wil wordt eerst in de hemel volbracht en gaat dan de 
aarde tegemoet. Hij wordt van de onzichtbare schepselen 
aan de zichtbare schepselen doorgegeven. Hij schenkt aan de 
eersten de macht en de vreugde om de laatsten te helpen, 
aan de engelen om af te dalen tot de mens en tot zijn woon-
��������ǯȱ ȃ����ȱ £��ȱ ����� ����ȱ ǻǳǼȱ �����£�����ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ��������ǵȄȱǻ
��ȱŗǰŗŚǼǯ 

Op een gedachte van Athenagoras en Origenes voort-
��� ���ǰȱ£��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������Ǳȱȃ���ȱ��ȱ��Ȭ
gelen des hemels, die in nederigheid God bezitten en in ge-
lukzaligheid Hem dienen, is heel de lichamelijke natuur en 
heel het niet-�������������ȱ�����ȱ����� �����ǯȄ2  

In plaats van de oude opvatting van een kosmos die ge-
heel in zichzelf opgesloten is Ȯ een opvatting die de heilige 
Thomas aan Aristoteles zal verwijten Ȯ zien we het christen-
dom de gedachte stellen van een kosmos die openstaat voor 
wilsgebeurtenissen, voor de vrije tussenkomst van engelen 
en mensen: en dan behoeven die tussenkomst van de enge-
len en die van de mensen alleen maar elkander te treffen en 
te beïnvloeden om in een bijzonder geval hun uitwerking op 
te heffen of te wijzigen, zonder dat de minste afbreuk ge-
daan wordt aan de wetten van het heelal en aan hun onaf-
wendbare oorzakelijkheid. 

Zonder uitsluitend aan duidelijk wonderdadige ingrepen 
te denken waarvan zij de bewerkers kunnen zijn, zal de hei-
lige Thomas stellen dat de engelen een onmiddellijk bestuur, 
immediatam praesidentiam, uitoefenen, op de lagere naturen.3 

 
2 De Genesi ad litteram, boek VIII, hfst. 24, nr. 45. 
3 I, q. 110, art. 1, ad 2. 
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We kunnen eraan toevoegen dat de ontdekkingen van de 
kernfysica deze inzichten komen verruimen: zij leiden ons 
binnen in een wereld die altijd nog tot de stof behoort; maar 
omdat die stof zich niet met onze maatstaven laat bepalen, 
heeft zij iets dat overeenkomt en verwantschap vertoont met 
het onzichtbare dat de activiteit van de engelen eigen is; die 
stof deelt enigszins in het onzichtbare van de geest. 

Nooit houdt Jezus op door zijn engelen tot ons te spre-
ken.4 De menselijke ziel, al is zij geen zuivere geest, is toch 
een geest. Naar beneden openstaand voor de activiteit van 
lichamelijke wezens, staat zij naar boven open voor bezoek 
van engelen. In het stille en nog onbewuste leven van onze 
geest kunnen zij suggesties zaaien. Wanneer deze de drem-
pel van het klare bewustzijn overschrijden, zullen zij in con-
creto invloed uitoefenen op de twijfels die ons vervullen en 
op de keuzen waarvoor wij in ons dagelijks leven gesteld 
worden. In een eerste graad Ȯ en dat komt het meest voor Ȯ 
zal die beïnvloeding op een zeer verborgen wijze geschie-
den. Wat zich in het bewustzijn afspeelt, vertoont niets wat 
ook maar enigszins zijn oorsprong verraadt. Is die oor-
sprong natuurlijk of bovennatuurlijk? Het is onmogelijk te 
zeggen.  

 
Wat anders valt daaruit te besluiten dan dat wij dikwijls een 

ingeving die in werkelijkheid van boven komt voor een natuurlijke 
��������ȱ ������ȱ ǳǵȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
opkomt, dan kan deze ongetwijfeld zonder meer van natuurlijke 
oorsprong zijn. Maar het is waarschijnlijk dat zij, vaker dan wij 
denken, ons door onze beschermengel is ingefluisterd.5 

 
In een tweede graad hebben  
 

 
4 Vgl. Jacques ��������ǰȱ ȁ��ȱ ������-lieu de ��·������ȱ���£ȱ ���ȱ�������Ȃǰȱ
in: Nova et Vetera 2 (1969), pp. 80-121. 
5 Ibid., p. 104. 


