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Mijn vriendin was stervende. De dokter was 
gekomen om haar te helpen sterven. Ik was blij 
dat er nu aan haar lijden een einde zou komen. 
Haar man was samen met de dokter bij haar, ik 
zat met een andere vriendin beneden in de kamer. 
We zaten daar samen doodstil. 
Op een gegeven moment was het, alsof ik mijn 
vriendin zag liggen. 
Terwijl ik innerlijk daarnaar keek, zag ik plotseling 
twee prachtige engelen aan weerszijden van haar 
die haar liefdevol en  teder in hun midden namen. 
Op datzelfde moment begonnen de vogels te 
fluiten. 
Ik wist: nu is ze gegaan.

Engelverhaal (1)



Toen ik vijftien was, ontmoette ik mijn eerste 
grote liefde. Hij was achttien jaar. Na een half jaar 
maakte hij het plotseling uit, zonder dat ik 
begreep waarom. 
Ik was wanhopig. Ik huilde de hele dag. Toen ik ’s 
avonds wanhopig naar bed ging, zag ik erg op 
tegen de lange nacht. 
Hoe het gebeurde, weet ik niet, maar plotseling 
stopte mijn verdriet en werd ik onverklaarbaar blij 
en warm vanbinnen. Ik werd zó liefdevol getroost, 
daar zijn geen woorden voor. 
Deze gebeurtenis heeft mijn leven bepaald, want 
vanaf toen wist ik dat ik nooit écht alleen gelaten 
werd in mijn leven.

Engelverhaal (2)



Bid je wel eens voor je Engel?

Bedank je je Engel wel eens?

Ken je momenten, waarop je 
zijn/haar hulp concreet ervaren 
hebt?

Besef je dat je Engel aan jou geleden 
heeft?

S A



Dankbaarheid

Liefde

Bewustzijn van onze levensopdracht

Ze verbinden ons met:

Vorige levens

Kosmos

God en met Christus

Wat Engelen van ons nodig hebben:

S 1



Mens Engel

Oude Saturnus  Fysiek lichaam  Etherisch lichaam

Oude Zon Etherisch lichaam Astraal lichaam

Oude maan Astraal lichaam Geest

Aarde Ik Geestzelf
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S B

Wat onze Engel ons vraagt:

Zorg nu eens goed voor jezelf

Durf nu eens kwetsbaar te zijn

 Ik ben zo blij met jou

 Ik houd van jou – waarom houd jij niet van jezelf?

 Ik sta naast je, juist ook als het leven je zwaar 
valt

En:

Heb je de moed om over je eigen 
schaduw heen te stappen

Waarom valt het je zo moeilijk 
mij te vertrouwen?



1. Serafijnen: Liefde
2. Cherubijnen: Harmonie
3. De Tronen: Wil

4. De Wereldleiders of Elohim: Wijsheid
5. De Krachten: Beweging 
6. De Machten: Vorm

7. De Oerkrachten: Geesten van de Persoonlijkheid
8. De Aartsengelen:   Volksgeesten
9. De Engelen: Boodschappers
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S D

Kenmerkend voor een Engel:

Een groter bewustzijn

Hij/Zij overziet mijn leven

Een grotere scheppingskracht



Wat kinderen nodig hebben,
zodat hun Engel aan hen kan werken:

Religieuze opvoeding/verhalen

Sprookjes

Verbinding met de natuur

Fantasieën en spelletjes
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Natuurlijk gevoel van goed en kwaad

Gerijpt geweten

Gezond vertrouwen

Wat de Engel een kind schenkt:
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Via andere mensen

Boek

Zogenaamd Toeval

Door een deur te sluiten

Hoe onze Engel van buitenaf werkt:
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S E

Engel en kind komen samen

 Jong kind: Engel nog heel nabij

Trekt zich langzaam terug

Legt idealen in jonge mens neer

Trekt zich nog verder terug:

Werkt nu via uiterlijke impulsen

Midlifecrisis: 
van involutie naar evolutie

Nu kun je zelfs de Engel ontkennen



S F

Nu dieper kijken, geven ipv nemen

Engel komt weer dichterbij, 
tenminste … 

Roept herinneringen wakker

Hereniging bij dood



S G

Lucas 16

Over de rijke man en de arme Lazarus:

En het geschiedde dat de arme Lazarus stierf en 
door de Engelen werd gedragen in Abrahams 
schoot…

Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En in 
het schaduwrijk hief hij zijn ogen op, toen hij 
grote kwellingen moest ondergaan, en hij zag 
van verre Abraham en Lazarus in zijn schoot… 



Als we onze opdracht vergeten

Onze lessen niet leren

Niet genieten

Materialistisch denken/leven

Wandelend hoofd worden

Waaraan onze Engel lijden kan:
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Engel Gabriel



1. Dankbaarheid

2. Vertrouwen

3. Geduld/Overgave

4. Hoe ook anderen geleid worden

5. Hoe verschillend mensen geïnspireerd 
worden

6. Zien wat Engel nodig heeft

7. Kijken door de ogen van de Engel

Onze Engel als levens-inwijder leert ons:
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En zelfs als er plotseling ééntje mij aan 

zijn hart drukte, ik zou vergaan bij zijn 

sterkere aanwezigheid.

Een engel is iets wat we nog net kunnen 

verdragen

Rilke in Duïnerer Elegieën:
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S H

Drie Engel-impulsen voor de toekomst:

1.Het gevoel niet gelukkig te kunnen zijn als niet 
iedereen gelukkig is …

2.Het verlangen om het verborgen goddelijke in 
de ander te mogen zien …

3.Denken met het hart

Uit een mailtje: 

Dat je de ander aankijkt en dat dan spontaan de 
tranen in je ogen springen.

Het is alsof je iets in de ander herkent, iets dat je 
emotioneel aangrijpt.



S J

Hoe vind ik verbinding met mijn Engel?

1. Gevoelig worden voor toeval

2. Je gevoeligheid ontwikkelen

3. Verwondering is de snelweg naar je Engel

4. Besef: straks kijken we samen terug

5. Kijk nu al terug, en verwonder je!



S K

Mattheüs 22 : 30

Een vrouw heeft achtereenvolgens zeven broers 
getrouwd.

Sadduceeërs vragen: 
Van wie zal ze in de opstanding de vrouw zijn?

Jezus Christus: 

In de opstanding huwen zij niet en worden zij 
niet ten huwelijk genomen, maar ze zijn als 
engelen in de hemel.



Mijn dierbare engel - jij die voor mij zorgt als was
ik jouw meest geliefde kind - als ik mij verplaats in jou 
en in jouw levensgang, dan neem ik met een diepe 
bewogenheid waar, welke offers jij brengt om mij 
dag in, dag uit bij te staan en met je liefde te dragen.

Je bent zozeer op mij gericht dat je mijn donkere 
emoties voor zover dat maar mogelijk is in je opneemt 
en verwerkt zodat ik ze los kan laten en weer een nieuw 
evenwicht kan vinden. Je verbindt je uit liefde met alles 
wat mij innerlijk bezighoudt, ook als dat egoïstische of
materialistische verlangens zijn. Maar juist daardoor 
raak jij geleidelijk afgesneden van de geestelijke wereld.

Mijn geliefde engel, ik zal voor je zorgen



Jouw intense liefde voor mij brengt je tot dit offer. 
Daarom ben je zelfs bereid een groot verlies te lijden: 
omdat je mijn donker, mijn onwetendheid en mijn
egoïsme deelt en in je opneemt, glijd je ongemerkt
vanuit de wereld van het licht steeds meer de donkere 
wereld van Lucifer en Ahriman binnen: jouw offer.

Maar als ik op aarde de weg van liefde ga, de weg
van bewustwording en van het zoeken naar geestelijk
inzicht, gebeurt er iets anders met jou: dan is het
alsof je opstijgt naar hogere geestelijke werelden,
waar een hoger licht schijnt en jou een hoger inzicht
geschonken wordt. Dan groei je geestelijk en zet je
een grote stap vooruit op jouw ontwikkelingsweg. 

Mijn geliefde engel, ik zal voor je zorgen (2)



Mijn engel, met een diepe ontroering word ik mij 
bewust wat het voor jou betekent om mij dag in dag uit
bij te staan en te begeleiden. Dat je daardoor in een 
neergaande of in een opgaande ontwikkeling terecht 
komt. En ik beloof je dat ik met heel de inzet
van mijn hart zal proberen er ook voor jou te zijn.

Ik zal proberen zo om te gaan met mezelf, dat jij 
daardoor nieuwe geestelijke vermogens kunt verwerven, 
en niet in de handen van Ahriman terecht komt. Jouw lot
is mijn verantwoordelijkheid! Daarom bid ik je: help mij 
om mij dit steeds weer bewust te worden en goed te
leren zorgen voor jou: jij zorgt voor mij, ik voor jou.
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Mijn geliefde engel, ik zal voor je zorgen (3)
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