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How to meet an angel
Genesis 28

Genesis 28, 10 - 12
Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten,
nadat de zon reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en viel op die
plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel
reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af.
meditatie…
Jacob is op vlucht voor zijn broer Esau, bang voor zijn leven… in de woestijn heeft hij een droom.
een ladder… uit de hemel neergesteld op de aarde….. staat er letterlijk.. verbinding tussen hemel en aarde..
engelen gaan op en af….
Ik zie het beeld van Ilya en Emila Kabakov voor me… hoog boven de stad dat beeld van een engel…
… durf ik mij toe te vertrouwen aan dat beeld ??
is er bescherming .. hoog in de lucht.. zonder vangzeil,?
Er is uitzicht… ruimte….vergezicht… !!
Is er een regenboog in de verte ?? teken van Gods verbond met de mens !
Hoe kan ik dat ooit bereiken ? die hoogte, dat vertrouwen, zo’n overgave ??....
Is de aarde met de hemel verbonden ??
Vragen,…vragen,… zijn er engelen die mij beschermen ??
Genesis 28, 13 - 15
Ineens stond de Eeuwige bij hem en zei: ‘Ik ben de eeuwige, de God van uw vader abraham, en de God van
Isaak. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven. Uw nageslacht zal zijn als het stof van
de aarde; gij zult u uitbreiden naar het westen en het oosten, het noorden en het zuiden; door u en uw
nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde. Ik ben met u; ik zal u behoeden waar gij ook
gaat, en u terugvoeren naar dit land. Want ik zal u niet verlaten tot ik mij belofte heb vervuld.’
meditatie….
En dan is God aan het woord… spreekt … doet beloftes…
‘ik ben met u,… behoed u,..waar u ook gaat,… en breng u terug naar uw land…
Hier verbinden engelen hemel en aarde, ..
ze openen de hemel boven diegene voor wie de hemel op zijn vlucht juist bewolkt en gesloten leek.
Ineens komt er ruimte, de horizon verbreedt zich… het leven krijgt nieuwe zin,
God doet zijn belofte gestand, dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen..
Herkenbaar het gevoel van op de vlucht zijn…. ??
Jacob is op de vlucht voor zijn eigen schaduw….
Vlucht ook ik voor mijn eigen schaduw…. de donkere kant van mijn ik..??..
Ik kan er niet voor weg vluchten, ….
mijn schaduw achtervolgt me altijd, ….zal me hoe dan ook inhalen…
Ik zal met mijn schaduw moeten leven, om mijn ziel niet te verwonden ……
Maar Jacob vlucht.. er komt nog een lange leerschool… mijn leerschool…?
Tegenslag, woestijn, maar ook geluk en rijkdom..
Maar de schaduw blijft….
En dan is er die droom.., engelen op en af;
opstijgend dragen zij verdriet, angst, nood, schaamte, schuld..
en afdalend dragen zij Gods vertroosting met zich mee:…. Ik zal u behoeden…
Openheid, ontvankelijkheid voor die brede horizon kan gebeuren in een droom,.. in de slaap…
als ik weerloos ben,.. ik kan het niet sturen..…
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Ik kan mijn schaduw blijkbaar niet integreren als er geen breder horizon getoond wordt,
als een engel de hemel niet opent,…

Genesis 28, 16 - 19
Jacob werd wakker en riep uit: ‘Waarlijk de Eeuwige is op deze plaats en ik wist het niet.’
Hij werd bevreesd en zei: ‘Ontzagwekkend is deze plaats!
Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel.’
De volgende morgen zette Jacob de steen waar hij met zijn hoofd op had gelegen overeind als een wijsteen
en goot er olie over uit. Hij noemde de plaats Betel; vroeger heette die stad Luz.
meditatie…..
Openheid, ontvankelijkheid voor een brede horizon, de hemel open….
het kan blijkbaar allen gebeuren in een droom,… in de slaap, … als ik weerloos ben, me overgeef..
dan komt er ruimte,… maar ik moet wel wakker worden..
Jacob ontwaakt uit zijn slaap…. is dit het huis van God?...Betel,.. de poort naar de hemel?...
Als ik innerlijk op een dood spoor zit, opent een engel de hemel en maakt mijn leven doorschijnend tot op God.
Waar we niets meer verwachten treedt en engel ons leven binnen en toont ons alles in een ander licht.
De crises zonder uitweg wordt de plek waar ik een nieuwe weg ontdek, de geestelijke weg…
een uitweg uit de doodlopende weg..
het is geen goedkope uitweg, geen sprong over eigen crises heen;
het is de enige weg die echt verder voert, ..door de crises heen..
dan is de steen, die opstakel was, rustplaats, poort naar de hemel, een gedenksteen geworden,
met olie overgoten, ze blijft hard…, maar wordt ook verzacht… ,
de struikelblokken in mijn leven, het worden pijlers, rustpunten, gedenkwaardige plaatsen, mensen….
engelen…. verbinden de hemel met de aarde, verbinden mijn ziel met God…
Genesis 28, 20 - 22
Jacob legde de volgende gelofte af: ‘als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onderneem,
als Hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken,
en als ik behouden naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal de Eeuwige mijn God zijn.
En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn;
en van alles wat Gij mij schenkt, zal ik u tienden geven.’
meditatie…
Vreugde, blijdschap om het herwonnen leven, toekomst, ook in ballingschap….in woestijn..
Als God mij zo tot God is, mij bewaart op deze weg die heb te gaan, mij voedsel en kleding geeft en mij doet
terugkeren in mijn moederland, mijn vaderhuis,.. dan kan ik niet anders dan mijn vreugde delen met anderen…
Zo doet ook Jacob, en hij doet een belofte…..
De ontmoeting met God is niet alleen voor het individu, voor mezelf…. het is een opdracht bijna,
geeft verplichtingen. Uit de doos van gedachten en gevoelens wordt de mens geroepen,
geroepen om te gaan staan in de ruimte, vertrouwend op God,..… een engel,…. een mens….
Geloof is niet alleen maar voor de binnenkant.
En ik wordt geroepen, om mij gesmeekt… over de drempel van angst en het eigen gelijk heen.
Wat in het leven stenig en hard is, kan een plaats worden van vruchtbaarheid,
een plaats waar iets kan groeien en rijpen.
de engel is er ook waar ik struikel, waar ik plat op de aarde val ,
daar opent de hemel zich, overkomt mij Gods zegen… tot leven,… tot liefde,.. tot vrede wordt ik geroepen…

(schriftlezing KBS Willibrord vertaling 1977)
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