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Lezing: Genesis 28:10-17 

 

Op 31 augustus 1981 hoorde huisarts Hans Moolenburgh midden in de nacht een stem die 

hem opdroeg: “Jij gaat vanaf nu iedere patiënt in je praktijk vragen of die ooit een engel heeft 

gezien.” Hij vond het een vreemd voorstel, maar vertrouwde die stem en begon de vraag aan 

al zijn patiënten voor te leggen. Nadat hij die vraag aan vierhonderd mensen had gesteld, 

schreef hij in 1983 zijn boek “Engelen als beschermers en als helpers der mensheid”. Daarna 

kwam in 1991 het vervolg “Een engel op je pad” uit. Beide boeken werden internationale 

bestsellers. Want engelenervaringen bleken vaak voor te komen, niet alleen bij “gelovigen” 

maar bij mensen met alle mogelijke achtergronden. Sommige mensen vertelden over onver-

wachte en onverklaarbare hulp in noodsituaties, andere maakten melding van een hoorbare 

stem of een zichtbare verschijning. Alle ervaringen hadden echter één ding gemeenschappe-

lijk: wie zo‘n ervaring overkomen was, werd een ander mens en ging vaak een compleet 

ander, veel bewuster leven leiden. 

 

Zelf heb ik nog nooit een engel ontmoet. Ik zou wel een heleboel mensen kunnen noemen die 

in mijn leven een engelachtige rol hebben gespeeld, helpend, troostend of raad gevend. Wij 

mensen kunnen voor elkaar een engel zijn. In de woorden en daden van mensen kan soms iets 

van een engel, iets van de hemel doorschemeren. Dat verband lijkt de jakobsladder van van-

daag óók te leggen. De figuren op deze ladder zijn menselijk: naar een mens gemodelleerd. 

Maar ze zijn transparant, zodat er licht door hen heen kan schijnen, ook het licht vanuit de 

hemel. Over Jezus is wel gezegd dat Hij “transparant tot op God” was: in zijn manier van 
leven kon je het hart van God ontdekken, het licht van de hemel zien. Zo kunnen ook wij 

mensen zo nu en dan “licht doorlatend” zijn. In Hebreeën 13 lezen we: “En houd de gast-
vrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.” Dat 
verwijst naar het verhaal van Abraham, maar lijkt toch ook te suggereren dat engelen in 

mensengedaante aan ons kunnen verschijnen. Misschien is de grens tussen mensen en engelen 

veel vloeiender, transparanter dan wij denken. En kan dus de ontmoeting met een medemens 

ons leven op een ander spoor zetten. 

 

In het verhaal van Jakob verschijnen er engelen in een droom. Jakob is als vluchteling onder-

weg. Hij had hoog spel gespeeld (met list en bedrog het eerstgeboorterecht en de zegen van 

zijn vader in handen gekregen), en had alles verloren. Thuis was hij zijn leven niet meer zeker 

omdat zijn broer hem dood wilde hebben. Jakob bevindt zich dus op het dieptepunt van zijn 

bestaan. In ‘n onrustige slaap droomt hij van een ladder die hemel en aarde verbindt. Engelen 

gaan langs die ladder naar boven en naar beneden. De volgorde is opvallend: de hemel gaat 

open, maar de engelen gaan éérst omhoog. Waren er dus al engelen om Jakob heen, toen hij 

moederziel alleen moest vluchten? En gaan die beschermengelen naar boven om de wanhoop 

en eenzaamheid van Jakob aan God te melden? Komen ze weer naar beneden om de zegen 

van God naar de slapende Jakob te brengen? Hoe dan ook: vanuit die geopende hemel buigt 

God zich over Jakob heen en zegt: “Ik sta jou ter zijde, Ik sta aan jouw kant. Beschermen zal 

Ik jou, wáár je ook heengaat. Ik zal jou niet alleen laten…” Jakob wordt wakker en zegt: “De 
Heer was aanwezig, hier op deze plek! Dat besefte ik niet…” En hij vult aan: “Dit is niets 
anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!” Want zoals mensen soms 

licht doorlaten, iets van hemelse liefde kunnen doorgeven, zo kan ook een plek “transparant” 
zijn. Een plek, of een huis, of een gedicht, of een kerkgebouw, of een muziekstuk… Eerst heb 
je het niet in de gaten, maar opeens dringt het tot je door: hier zie ik iets van God, hier ervaar 

ik iets van de hemel. 

 



 

 

 

 

 
 

Marc Chagall maakte in zijn leven diverse schilderijen van de jakobsladder. Deze hier maakte 

hij in de jaren ’30. We zien een wankel laddertje waarlangs engelen heen en weer pendelen. 
Vanuit de hemel straalt een uitdijend licht dat Jakob helemaal omringt. Bovenaan zien we het 

tetragrammaton: de vier Hebreeuwse letters die de Naam van God symboliseren. De naar 

omlaag buitelende figuur boven Jakobs hoofd trekt het meest de aandacht. Zijn kleding en 

gezicht lijken op die van Jakob; is het Jakob zelf, zien we hier zijn innerlijke strijd? Of is het 

zijn vader Izaäk die hem opnieuw een zegen meegeeft? Genesis 28 vertelt: “Ook zag hij de 
Heer bij zich staan…” Zou het God zelf zijn die op deze manier in Jakobs droom verschijnt? 
Of is het toch een engel die in mensengedaante hem te hulp schiet? 

 

We weten het niet. Maar Jakob gaat als een ander mens verder. Want de droom heeft hem 

laten zien dat hij er niet alleen voor staat. Hier, op dit dieptepunt van zijn leven, ervaart hij dat 

er altijd goede machten om hem heen zijn: “Ikzelf sta jou ter zijde, Ik zal je overal bescher-
men, wáár je ook heengaat…” Een prachtige belofte, die voor een mens niet altijd vanzelf-

sprekend is. Maar al te vaak denken wij dat God afwezig is, juist op de dieptepunten van ons 

bestaan. Zorgen en verdriet maken ons gesloten en in onszelf gekeerd. We zien dan geen open 

hemel en geen engelen. Soms komt achteraf dan toch het besef: “Hij was er wel degelijk bij! 
Hij stond aan mijn zijde. En dat besefte ik niet…” Jakobs droom legt het ons uit: we hebben 

een God die mensen niet alleen laat! 


