
I n l e i d i n g

Niet lang geleden vroeg mijn uitgeefster mij een
klein boekje over engelen te schrijven. Niet
zomaar een engelenboekje – want daar zijn er
inmiddels al heel wat van – maar een klein boek-
je waarin mensen van nú zouden vertellen over
hun ontmoeting met een engel. We weten im-
mers dat heel wat mensen zich in onze tijd op de
een of andere manier met engelen verbonden
voelen en op een heel persoonlijke manier met
engelen léven. Dwars tegen de scepsis en/of het
hoongelach van velen in – een scepsis die met
name op televisie, in kranten en tijdschriften
nog steeds naar voren komt – groeit het aantal
mensen voor wie de wereld van de engelen re-
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aliteit is. Dat is opvallend, mogen we wel zeg-
gen.
Maar we weten ook dat er daarnaast heel wat
mensen zijn die niet alleen geloven in engelen,
maar die zelf een heel concrete ontmoeting met
een engel gehad hebben. De arts H.C. Moo-
lenburgh noemt bijvoorbeeld in zijn boeken een
percentage van één procent.1 In de tijd dat hij
huisarts was, vroeg hij op een gegeven moment
aan zijn patiënten of zij wel eens een engel ge-
zien hadden. Zes van de vierhonderd mensen
die hij ondervroeg hadden bij vol bewustzijn
een engel waargenomen; ruim 1% dus. En daar-
naast bleek zo’n 8% van de mensen op de een
of andere manier een engelervaring gehad te
hebben. Dat is zelfs opvallend veel. Het was
overigens in die tijd, 1981, de hoogtijdagen van
het rationele denken, een vreemd onderzoek
wat hij deed. Moolenburgh vertelt hoe hij daar-
toe kwam: ‘Het was bijna een krankzinnige ge-
dachte. Ik wist totaal niet waar het vandaan
kwam. Maar het zat zo sterk in mijn hoofd dat
ik er wel wat mee moest doen. Ik denk dat het
een stem uit de hemel is geweest. Het was wel-
licht een directe boodschap.’2
Ruim 1% van de mensen blijkt dus bij vol be-
wustzijn een engel gezien te hebben. Gerekend
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naar 17 miljoen Nederlanders zou dat beteke-
nen dat 170.000 mensen in ons land een engel
gezien hebben. En dat vele anderen misschien
wel niet bewust een engel hebben waargeno-
men, maar toch op de een of andere manier met
de wereld van de engelen in aanraking zijn ge-
komen: in een droom, door een stem, door een
redding in een levensbedreigende situatie, enzo-
voort. Maar om wat voor ervaringen gaat het
dan eigenlijk? En wat kunnen wij uit die erva-
ringen opmaken? Wat kunnen wij daarnaast uit
die ervaringen leren over de engelen en hun we-
reld?
Om daar wat meer zicht op te krijgen, plaatste
ik op mijn website het volgende verzoek:

Mij werd gevraagd een klein boekje te schrijven over en-
gelervaringen in onze tijd. Daarvoor heb ik jullie hulp
nodig: als jullie een engelervaring hebben gehad, wil je die
mij dan, kort en bondig samengevat, toesturen? Ook als
jullie kennissen, vrienden, vriendinnen of familieleden
hebben van wie je weet dat die zo’n ervaring hebben
gehad, kijk dan eens even of je die aan mij zou mogen
mailen. Jullie bijdragen worden, wanneer ze passen in het
geheel, anoniem opgenomen. Nu alvast bedankt voor jul-
lie hulp!
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Op dit verzoek reageerden binnen een paar
weken heel wat mensen. Bovendien deed ik het-
zelfde verzoek bij een aantal lezingen die ik gaf;
ook daarop reageerden nogal wat mensen. In
totaal kreeg ik in een paar weken tijd meer dan
zestig ervaringen binnen. Dat vind ik behoorlijk
veel. Die ervaringen zijn bovendien zó geva-
rieerd, dat ze een duidelijk inzicht geven in de
wijze waarop engelen ons in deze tijd ter zijde
staan, en met hoeveel liefde ze voortdurend bij
ons betrokken zijn.
Uit de spontane toestroom van brieven en mails
bleek daarnaast heel duidelijk hoezeer de enge-
lenwereld onder de mensen leeft, en hoeveel
mensen op de een of andere manier een erva-
ring met die wereld hebben opgedaan: zou ik
doorgegaan zijn met mijn verzoek om mij ver-
halen toe te zenden, ik zou er gemakkelijk hon-
derden hebben kunnen verzamelen. Dat vond ik
echter niet nodig voor mijn doel: inzicht te krij-
gen in de manier waarop mensen van onze tijd
ervaringen opdoen met de engelenwereld. De
berichten die ik tot nu toe binnenkreeg zijn
mijns inziens meer dan voldoende. Vele van die
reacties neem ik dan ook op in dit boek.
Daarmee is dit een bijzonder boekje geworden:
omdat in dit boek een aantal mensen bereid is
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een voor hen uiterst kostbare en intieme erva-
ring met ons te delen. Al die ervaringen bij el-
kaar doen ons bij lezing vooral aanvoelen, hoe-
veel ongedachte hulp er voor ons mensen ach-
ter de sluiers van de zichtbare werkelijkheid ver-
borgen ligt. Een hulp die met een onvoorwaar-
delijke liefde gegeven wordt en die ons met
name bij de moeilijke en donkere ervaringen
van het leven helpt erdoorheen te komen.
Veel mensen vertelden dat ze mij hun ervaring
durfden toe te sturen omdat ze weten dat de we-
reld van de engelen mij vertrouwd is en dat ik
ook zelf de engelen heb mogen waarnemen.
Enkelen vertelden zelfs dat ze deze ervaring nog
nooit aan een ander verteld hadden, zelfs niet
aan hun eigen man of vrouw: ze waren te bang
dat andere mensen die intieme en zo overweldi-
gende ervaring niet naar waarde zouden schat-
ten en er badinerend over zouden doen. Vooral
omdat je zulke ervaringen niet kunt ‘bewijzen’,
terwijl je zelf van binnenuit heel diep wéét dat je
een engel mocht ontmoeten. Van harte wil ik op
deze plaats dan ook al mijn briefschrijvers be-
danken dat zij mij hun ervaring wilden en durf-
den toevertrouwen: zij schreven eigenlijk dit
boekje. En het zijn hun kostbare geschenken,
die u als lezer hierbij in handen gegeven worden!
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Ten slotte, voor u de verschillende bijdragen zelf
gaat lezen, nog één opmerking vooraf. Soms is
het in de diverse verhalen niet helemaal duidelijk
of het nu om een engel gaat of om een gids: een
gestorven geliefde die vanuit de geestelijke we-
reld voor ons blijft zorgen. Dat ís ook niet altijd
te onderscheiden, omdat de liefdevolle energie
van onze engel vaak samenvloeit met de stille
geestelijke hulp die onze gids ons schenkt. Die
twee krachten raken vaak zó verweven met el-
kaar dat het voor ons, hier op aarde, tot één hel-
pende, inspirerende en genezende kracht wordt
die ons omhult. In de geestelijke wereld is er im-
mers een diepe en intense vorm van verbinding
mogelijk die wij op aarde nog niet kennen. Zo is
het ook met de hulp van de engel en die van een
gids: die wordt in het samengaan tot één hel-
pende kracht, maar dan – als gevolg van het sa-
mengaan – op een hoger en sterker niveau, ster-
ker zelfs dan de optelsom van die beide krach-
ten samen. Dat komt omdat juist in de verbin-
ding van die beide de christuskracht werkzaam
wordt die deze verbinding zegent en naar een
hoger niveau tilt: ‘Waar twee of drie in mijn
naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden,’ zegt
Jezus dan ook, wanneer hij doelt op de zege-
nende kracht die, zoals bijvoorbeeld in dit geval,
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het samengaan van de kracht van een engel en
die van een gids tot een hogere kracht verheft.
Dit gegeven houdt in dat soms bij een enge-
lenervaring meer het engelaspect voelbaar
wordt, soms ook meer het gidsaspect. In de nu
volgende bijdragen worden die verschillende ac-
centen ook duidelijk.
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