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Vanleer her jaar ten einde loopt, vesrigen velen hun hoop op de komst van
de vredevorsr, waaÍmee een nieuwe toekomst zich aandient. In het evangelie
volgens Lucas, zingen de engelen bij die gelegenheid: ,Glorie aan Cod ií de
hoogste hemel, en op aarde vrede bii de meÀen in wie Hij een welgevallen
heeft (2, 14). In ziin latere leyen wordt die aankondiger van vrede vooËdr.rend
geconfronteerd met de duivel en andere demonische íachten.
kbrifr 174 handelt over engelen en demonen, de representanten van licht en
duistemis, van goed en kwaad. De polen die de beidi eroepen verteeenwoordi-
gen,, ligten in de Biibel, en ook iÍr het beeld dat m"i t"g.n*ooffi u^n h.r,
heeh, ver uiteen. Maar dit neemt niet weg dat ooit de oóvatting Étond dat
engelen en demonen een gemeeruchappelij[e oorsprong t 

"dd.n. 
í, de hemelse

schare van engelen die rondom God iioonden, bóond'zich er één die de ove
rige. engelen in wijsheid en schoonheid overvleugelde. Lucifer, drager van licht,
zoals de engel heette, verzamelde een aa.otal sel'Íikeestemden. en Ëwr- i., .,.,
stand tegen God, die hen vervolgens uit de himel -verwiiderde. 

VanaÍ dat mL
ment hebben Lucifer en_ zijn rmwanten, de 'gevallen engilen', de kinderen van

19- ,"t doelwir, en doen zij aJ eeuwen verwoede pogirrgen o^ een wig te
onlven tussen de mens en aln schepper.
ln dit nummer staat een óental iï;a"a*. !rie. autegrs richten zich op de
boodschappen van God, terwijl rwee aniere de duivel aan ..r, nJ.i ond.r_
zoek ondgrwerpen. De anikelen over de engelen en die over de duivel worden
onderbroken door een psychologische refleàie op deze tussenwezens. Om het
laaste woord niet aan de duivel te laten, sluit dL aÍlevering met een beschou_
wing over engelen.
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Vqn mol'ok JxwH
tot Gobriël en Michoë!

e uitdrukking nul'à tsva komr
) ïn de Hebreeuwse Bijbel ruim
zestig keer voor, en betekent lenerlijk
'boodschapper van de Heer' (daar-

naast vinden we elf keer nul'ak Ela

nooit om hea, nuar taat het om dat waarmee Israël in aanraking kwam.
wat ze in de naam van de Heer te
berichten hebben. En als ze darr later Mol'ok JxwH,
toch met name worden genoemd ltoodschopper von de Heer

bim, 'boodschapper van God).
Meestal wordt het echter venaald
met 'een/de engel van de Heer
(God)'. Nu is or» woord 'engel' aÍge-

leid van het Griekse woord agelos en
het Iatijnse angelus. Et die woorden
betekenen gewoon 'bode'. Drs ook
de uitdrukking agelos hwiou, die we
twaalf keer vinden in de evangeliën
en in F{andelingen, zou eenvoudig
met 'boodschapper van de Heer' kun-
nen worden venaald. Irr het latijn
wordt onderscheid gemaakt trssen
angelus en nunt ts als respectievelijk
een hemelse en een aardse boodschap
per. Evenzo worden in onze taal, die
hierin duidelijk aÍhankelijk is van het
tatijn, met 'engel' aÍkomst en functie
al aangeduid. Daarom is de vena.ling
val mal'ak JHVH ÍneÍ'engel van de

Heer' niet zo gelukkig. Alleen 'engel'
zou al voldoende zijn, maar nog beter
zou het zijn lenerliik te venalen; dus
gewoon 'boodschapper van de Heer'.
Daarmee voorkom je ook het pro-
bleem dat ontstaat wanneer een mens

nal'ak tttwu wordt genoemd, zoals

in Haggai 1, 13 gebeun met de geliik-
namige profeet. Daar venadt men
doorgaa-ns wel letterlijk'boo&chap
per van de Heer'. Overigens vinden
we zoiets ook in de naa.rn van een

andere proíeet: Maleachi, 'miin bood-
schapper': ook gewone mensen kun-
nen een bericht van God overbren-
gen (zie ook Maleachi 3, 1).

Uit dezc venaalkwestie blijkt al met-
een dat er in de Bijbel op een andere

manier over engelen gesproken wordt
dan in de latere joodse en christelijke
traditie. §íat vooral opvalt, is dat de

engelen op zichzelf weinig aandacht

kÀigen. Ze mogen, dooryaans letter-
liik, geen naam hebben. Er wordt
niet of nauwelijks over engelen ge
sproken. [n de verhalen draait het

verwijst hun naam weer naar hun
hemelse opdrachtgwer. De enige
twee engelen die in de Hebreeuwse
Bijbel met name worden genoemd,
zijn Michaël (wie is als God) en
Gabrièl (man van God', oÍ lieYer:
'God is rnijn held fiiddisch: ga]àarl).
Ze komen ter sprake in het boek
DaniëI, het jongse boek van de He
breeuwse Bijbel. In het Nieuwe Tes-
tament wordt Michaël alleen ge-

noemd in Judas 9 en Openbariag
12,7, tetwíjl Gabriël alleen figureen
in het verhaal over de aankondiging
van Jezus' geboorte (Lucas 1, 19.26).

le zrr.t zn bijna randfiguren kunnen
noemen; rnaaÍ dan wel in die zi.rt dat
je zc juist daar tegenkomt waar het
Íout dreigt te ga:rn t§sen God en de

meÍrsen: op het randje van de aÍ-
grond. Daar waar we horen van enge'
lin, moeten we seeds bedenken dat
het gaat om de relatie met God. Zo
is dat vanaÍ h* begin. §íanneer de

Here God Adam en Eva verdriift uit
het paradijs, stelt hij cherubs op als

wachten bij de boom des levens (Ge
nesis 3, 24). Maar het zijn ook hemel-
se boo&chappers, die berichten van
een wending ten goede, zoals aan Ha-
gar (Genesis 16), aan Gideon (Rech-

ten 6), aan Manoach (Rechten 13) en
aan Maria (Lucas 1), en die Daniël en

Johannes de ogen openen voor een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De boodschappen treden doorgaans

terug achter hun boodschap. De Bij-
bel biedt or» geen uitgewerkre ange-

logie. De reden voor die terughou-

dendheid is welliót te vinden in een

bewrrste keuze voor een andere ma-

nier var omgaan met God en het
goddelijke dan in de godsdiensten

Een mooi en verhelderend verhaal
over de nal'ak lHwH vinder. we in
Rechters 13. Om te beginnen horen
we ran de afstand tussen God en zijn
volk. De Israëlieten 'deden wat
kwaad is in de ogen van de Here', en
op íjn beun geeft God hen dan in
haaden van de Filistijnen. In dezr
wanhopige situatie venchijnt een
trul dk !ÍtwH ten tonele. Hij ver-
schijnt aan de niet met name ge-

noemde vrouw van de Daniet Ma-
noach. Men venaalt hier doorgaans
met '/z Engel/engel van de Here',
maar het is de vraag of men hier in-
derdaad aan een bepaa.lde persoon uit
de hemelse holhouding dacht. In
ieder gev"al wordt in het verhÀ zclf
een aadere mogelijkheid opengelaten.
ln het verslag van haar ontmoeting
zegt de vrouw: 'Een man Gods
kwam bij mij, die er uitzag als een
nal'dk Ítwl (ook in de venalingen
moet men hier wel kiezen voor het
onbepaalde 'een'). Ze voegt eraan toe
àt hij er aagstaaajagend uitzag, dat
ze ni* gevnagd had waar hij van-
daarr kwam, en dat hijzelf zijn naam
niet had genoemd. Wél weet ze nog
te venellen wat hij haar had gezegd,

ze À een zoon baren bestemd voor
het nazireeërschap. Haar man Ma-
noach heeft niet genoeg aan die bood-
schap. Hij wil die 'man Gods' ook
weleens zien. God verhoon zijn ge-

bed, maar niet meteen. De hemelse

boodschapper venchijnt weer alleen
aan de vrouw. Het is dat zij ijlings
acde onderneemt, anders had Ma-
noach de boot weer gemist. Opnieuw
kondigt de boodschapper de geboone
van een zoon aan. Zijn verschijning
lijkt minder indn* te maken op Ma-
noach dan op zijn vrouw, want hij
behandelt hem als een gewofle vreem-
deling, en onwangt hem met de ge-

bruikelijke gawrijheid. Maar zijn gast
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slaat het aangeHen eten aÍ: laat her
liever als een brandoffer aan God
worden gewijd. Ook ziin naam vril
hij niet zeggen: 'Die is te wonder-
baarlijk'. Vanneer h.ij vervolgens met
de v]am van het brandoffer mee ten
hemel vaart, wordt zijn aÍkomst ook
Manoach duideli.yk. Hi j begrijpr dat
het een mal'ah Jt!v,t! was. De schrik
die eerder zijn vrouw overviel, heeft
nu ook hem te pakken. Hij vreest

AorÍsengel Gob;el o/toorschildenng von een WestÍoo/se meesfer, omstreeks l3g0

Over de nal'ak lHwH komet we in
dit verhaal in feite niet zo veel te
weten. Maar juist dat is veelzeggend.
De rul'ah luvn verschijot daar waar
God ingrilpt in de gebeurtenissen op
aarde. Hoe dar gebeun, doet niet ter
zake. Men zou zich er maar blind op
staren. Dat gaat het menseli)k begrip
te boven, zoals de naam van de
nal'ah yrvl ook te wonderbaarlijk is
om te bevatren, Het gaat erom dit er
wordt ingegrepen. Onverwacht blijkt
er toch nog een wending ten goede
mogelijk. Hetzelfde vinden we in het
verhaal over HagaÍ, die in wanhoop
de woestijn in was gevlucht (Genesis
16). Een nal'ak 6wt vangr haar op,
en geeft haar zicht op een goede roe-
komst voor haar en haar nog ongebo
ren zoon. Het is opvallend dat aan
het eind van het verhaal Flagar beseft
dat ze God zelÍ heeft gezien. Precies
hetzelfde merkte Manoach oo. Ze
besefÍen dar in de mal'ah nwu C"a
zelf werkzaam k.

In Genesis 18 wordt verteld over &ie
mannen die eent bij Abraham kc
men, en hem een zoon beloven. Eén
van hen wordt op een gegeven mo-
ment in het verhaal aangeduid als de
Here. Abraham doet uitgebreid voor-
bede bij hem voor Sodom. In het
volgende hoofd*uk gaat het verhaal
verder me! de [otgelzJlen van de
andere rwee. Zy worden nu tul'akim
genoemd, doorgaans vertaald met 'en-
gelen'. Hieruit blijkt niet alleen og
nieuw de nauwe relatie tussen Gód
en ztjn nul'ah, maar ook hoe weinig
spectaculair hun venchijning is. Zè
zien er uit als gewone mannen. Niet
voor niets duurde het zo lang voonl-
eer Manoach begreep mer wie hii te
maken had. Maar belaneriiker dan
dat bliikt keer op keer dal men oren
heeft naar hetgeen de mal'ak 1mw e
zeggen heeft, en daamaar dan ook
handelt. Als dat ni« gebeun, kan her
voorkomen dat er daadwerkelijk
wordt ingegrepen. Zo pakken volgens
Genesis 19 de ttal'ahim de aarzelÀde

\,u

voor z)jn leven: '\íe zullen zeker
sterven, want wij hebben God ge-
àen'. Zijn vrouw begriipr echrer
beter dan hij dat het hier om de
boodschap gaat: 'Indien de Here ons
had willen doden (...), zou Hij ons
zulke dingen niet hebben laten ho
ren'. Het verhaal eindigt met het be-
richt varr de geboone van Simson, en
met de opmerking dat 'de Geest van
de Here hem begon aan te drijven'.
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Lot en zijn gezin vast om hen weg te
leiden uit hun verdoemde stad. In het
beroemde schilderij van Rembraadt
over de binding van Isaak zien we
dat een engel Abnhams arm tegen-

houdt, waardoor deze het mes, ge-

heven om àjo zoor. te doden, laat
vallen. [n Genesis 22 staat dat er nu
juj* niet. Daar lezen we dat de roep
van een rul'ak lHVa voldoende was.

Abraham blijkt ook hierin een beter
voorbeeld te zijn dan l,ot. §íe kun-
nen hier ook denken aan Maria. De
aankondiging van Jea§' geboone
vertoont ve€l overeenkom$en met
het verhaal uit Rechters 13. Maria's
reaaie lijkt ook op die van de wouw
varr Manoach: 'Mij geschiede naar uw
woord' (Lucas 1, 38).

Hemelse striiders

Men zou de mal ak nwn de verper-
soonliiking van het woord van God
kunnen noemen. Zoals Go& woord
volgens de Bijbel over het dgemeen
niet in de luchr blijft hangen, zo kan
<nk de mal'ak 7aw+t soms kracht-
dadig optreden. Naast het genoemde
verhaal uit Genesis 19 kan men hier
denken aan de uittocht uit Egpte.
Volgens Numeri 20, 16 zond de Here
op het geroep van Israël een nul'ak
die het volk uit Eglpte leidde. Twee
hoofdstukken verder lezÍn we in het
komische verhaa.l over Bileam en zijn
ezel dat Gods toom venaald wordt
in een optreden van de nul'ak luwu.
Heel wat mhder vrolijk gaat het toe
in 2 Samuël 24 waar de nal'dh dd
en verdeí ".,it in hraël. Datzelfde
doet hij volgens 2 Koningen 19, 35

bij de Assyriën.
In al dez! verhalen is steeds sprake
van één enkele persoon die vanuit de

hemel ingrijpt. rVe horen ook regel-

matig van een grotere groep hemelin-
gen. Sorns worden ze aangeduid als

nal'akim, zoals in Genesis 19. [n
psalm 148 worden ze samen genoemd
met de 'heerscharen' (Flebreeuws:
xbaot), m4 maan en sterren. Volgens

Rechten 5, 20 streden de sterren mee

tegen Sisen. Elisa weet zich gesreund

door een leger van 'vurige gaarden en
wagens' (2 Koningen 6, 17). DiezclÍde
vurige paarden en wagens zag hii bij
de hemelvaan van EIia (2 Koningen
2, 11). Elisa riep bij die gelegenheid
zijn voorganger toe:'lVagens en mi-
ters van hraël!'. Het gaf aan welk een

§àffíflwït1tílwt

grote waarde volgens hem Elia voor
zijn volk had gehad. Maar het lijkt
erop dat hier nog een andere gedach-
te meespeelde, namelijk dat Elia na

zijn hemelvaan nu ook zelÍ deel zou
gaan uitmaken van de hemelse leger-
macht. Dat past heel goed binnen het
geheel van de verhalen over Elia en
Elisa. Het gaat daarin voondurend

hrlsengel Michoél, icoon von Nicoloi Sieiechoff, Mostouse school zesliende eeuw
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om de striid teten her BaiilgelooÍ. Cherubs en seroft
Het duidelilks is dat bij de harde
confiontatie op de Karmel tussen Elia De laatse opmerking lijkt in tegen-
en de priesten van Baàl over de vraag spraak met de vermelding in oude
wie nu eigenlijk God mag heten teksten van de engelachtigè gestalten
(l Koningen l8). ]vÍaaÍ ook in de an- van cherubs en serafs. De cherub is
dere verhalen wordt het Bailgelooí een sphinx-achtig wezen, dat we
op de hak ggnomen. Een onderdeel vooral kennen van de beschrijving
daarvan was dat Baiil werd gezien als van de ark (1 Koningen 6,23-2il) e;
de ovente van de machtige doden- van de godsvenchijning 

"olgerugeesten. ln Ugaritische teksten heten Ezechiel 1 en 10: God zrteh dairbij
ze rP'um, afgeleid van een werk- op de cherubs. De seraf moeten we
wootd dat 'genezen, heil brengen' ons voorstellen ais een gevleugelde
betekent. ln het Hebreeuws is het slang. Net als de cherubs in pzechiel
verwante woord rcfaim ak een aat- spelen de seraÍs volgens Jesaja 6 een

{91di1f va1 de _doden,. maar in de ról bij de ontzagwàkhende venchij-
Bijbel wordt regelmarig benadrukt dat ning van God. 

- 
Deze engelachtige

deze dodengeesten machteloos zijn wezens hebben in Íeite maar éÀn
(biivoorbeeld in Jesaja 14). Daarmee fi:nctie: het onderstrepen van de
distantieerde men zich _van opvanin- hoogheid varr de Here. Àan het begin
gen over machtige doden. Daarvoor van dit overzicht werd gezegd dat Éet
was geen plaats binnen het jahwisme. bij engelen steeds gaat óm 

-de 
relatie

We weten onder meer uit teksten uit tussen God en de mensen. Zoals God
Ugarit dat men in Kaaaàn de dode À de nul'ak lHwH de aÍstaad tussen
koningen in ere hield, en dat men hemel en aarde overbnrgt, zo laten de
van hen ook bijstand verwachtte in chembs en senfr juist- de grote af-
nood. In rituele teksten worden ze Íand mssen God en mens ziin. Niet
met name genoemd. Soms wordt hun voor niets zijn het ook cherubs, die
om advies gevnagd. In &n tekst volgens Genesis 3, 24 de weg naar de

6ru 1.P4) gebeun dat met precies boom des levens bewaken, zii b.licha-
dezelfde woorden als in Rechten men de grens russen het menselijke
13, 12. Deze vergoddelijkte doden- en het goddelijke.
geesten worden soms beschreven als
vogels, en een andere keer als hemel- Michoèl en Gobriël
se soldaten, met paarden en wagens.
Zoals in de verhalen over Elia en Eli- In Rechters 13 lezen we nog dat de
sa de God v11 Israël de plaats in- nal a* tuvtl die de geboone van
neemt !?n Badl, zo komt er ook een Simson aankondigt, zijà naam niet
vervangende hemelse hofhouding. wil openbaren. Irrhet verhaal van de
Deze voontelling van zaken lijk ech- aankondiging van Jezrs' geboone
ter sterk bepaald door de confrontatie (Lucas 1) wordt daar niet moeilijk
met het Badlgeloof. Over het alge- over gedaan. Vanaf het begin weten
meen is de Bijbel terughoudender in we dat het om Gabriël gà. Inmia-
dit soon za-ken. Net zo goed als de dels moet er drs wel iets veranderd
genoemde hemelvaart van Elia een zijn in het denken over engelen. Ies
uitzondering blijft. Pas veel later in van de heilige huiver die merkbaar is
de geschiedenis van de joodse gods- in grote delen van het Oude Testa-
dienst zou er nrimte komen voor ment bij het spreken over zoiets als
expliciete voorstellingen van gevleu- een hemelse hothouding, bliikt te zijn
gelde, rurige hemelse helpen. verdwenen. Overigens fold dat in óe

tijd niet voor iedereen. De sadducee
en verzetten zich zelfs volgens Han-

delingen 23, 8 tegen elk geloof in en-
gelen en geesten.
De nizuwe manier van spreken over
engelen heeft te maken met de op
komst van een nieuw litterair geue:
de apocalyptiek. Deze geeft de lezer
als het vrare een kijkje in de hemel,
waarbii dan ook een tipje wordt op
gelicht van de sluier die over de toe.
komst ligt. Dat heeft overigens niers
te maken met grersovenchrijdende
nieuwsgierigheid maar veeleer met de
uitente poging om wanhopige men-
sen te bemoedigen. De rwee bijbel-
boeken met de meeste apocalyptische
elementen, de boeken Daniël en
Openbaring, ontstonden beide in een
situatie van grote onderdnrkking.
Daarbij moeten we ook bedenhen dat
de schriivers de taal van hun tijd spn-
ken. Het boek Daniël is geschreren
in de tweede eeuw vór onze jaanel-
ling. In deze hellenistische tijd was er
een grote uirwisseling tussen de onder
anderen door Alexander de Grore
veóonden culturen, van Griekenlaad
tot aan de Indus. Zo moeten de joden
ook in aanraking ziin gekomen met
Perzische ideeën over middelaars tr»-
sen hemel en aarde, Deze fraaasbk
liiken overigens heel veel op de uir
Ugarit bekende vergoddelijkte doden-
geesten, de /p"am, erl er ziin ook
overeenkomsten met de Grielse
heroëncultus. ln Israël werd een eigen
variant op deze voorsellingen ont-
wikkeld op grond van een nieuw
verstaan van de oude geschriften.
Voonl Genesis 6, 14, over de zonen
van God en de dochten der mersen,
en Jesaja 14, 12-15, over de val van
'de stralende' uit de hemel, werden de
basis van uitgebreide bespiegelingen
over de engelenwereld. In de inter-
testamentaire litteratuur, zoals in de
boeken van Henoch, worden pogin-
gen gedaan om die wereld in kaan te
brengen, met vermelding van allerlei
rangen en standen van engelen. Een
hooídrol daarbij is weggelegd voor de
vier (soms zeven) aartsengelen. Naast
Michaël en cabriël zij; dat RaÍaël
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nieuw sprake van een verschijning
van engelen (Lucas 24,,{.5). Hier
worden zij echter niet nader aange-

duid, en worden ze ook niet met na-
me geno€md. Ze Z.'1n er ook niet om
de vrouwen die bij Jezus' graf ko
men, schrik aan te iagen. Het gaat
niet om hen oÍ om hun venchijning,
maar om de boodschap dat Jezus is
opgewekt. De vrouwen nemen die
boodschap aan, en geven haar door.
Hier hebben we, zo kunnen we nu
concluderen, een goed voorbeeld van
het bijbelse spreken over engelen: ze
staan volledig in dienst van de (zen-

der van de) boodschap. Ze vragen
niet om aandacht voor ziclurlÍ, maar
om een passende reacde op de bood-
schap die zij brengen. t
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(God is een genezer'; deze naam s
dus verwant aan ha oude Kana'ini-
tische woord voor Ínachtige doden-
geesten, rp'uml) en uriël (God is

licht). Miihaël is vanouds gezien als

de hoog*e, de aaovoerder van de

hemelse legermacht. Hij is een strij-
der. [n latere joodse teksen wordt hij
de engel genoemd die Israi:l uideidde
uit Egyprc. Hij nee mt het ook op
voor de zielen der overledenen, en
doet zijn best om ze uit de handen
van de duivel te houden en te gelei-

den naar de eeuwige zaligheid. Ve
vinden ier daarv-an terug in Judas 9,

waaril sprake is van een strijd ussen
Michaël en de duivel om het lichaem
van Mozes.
Het zal geen toeval zijn dat juist de

naam van de hooge engel, 'wie is als

God', erop wiist dat de engelen altijd
onder God zelÍ bliiven staan. Men is

beducht voor een d te grote verering
van engelen, omdat die in strild zou
kunnen zijn mel het geloof in de ene

God. Vandaar dat er in latere joo&e
tradities een tender» waameembaar is

om de engelen wat te kleineren. Zo
wordt er gezegd ddt ze de minderen
zijn van (merselijke) rechwaardigen.
De oaam Gabriël zou weleens kun-
nen teruggaan op palm 103, 20. Daar
worden de 'engelen' Qrul'akim) nader
aangeduid met 'krachtige helden'
(flebreeuws: gitbore ku.l). Dit
woord voor held keen terug io de

naam GabriëI. I{ij geldt als degene

die Gods wil openbaan. Die rol
speelt hij in het boek Daniël: hii legt
de betekenis van de visioenen uit. Zo
leren we hem ook kennen als & en-
gel die aan Maria venelt wat God
met haar voorheeft. Aan het slot van

het evangelie naar Lucas is er op

179

;u

ffi
D,i ".§


