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Paragraaf 1a 

 

Als bewaarengel of beschermengel, ben  ik vanaf je geboorte bij je. 

Ik zag je in de vroege jeugd, de eerste stapjes zetten, en op 

vader en moeder vertrouwen. Ik zag dat je kadootjes op de verjaardag het leukste vond. 

Iedere les op school of je die goed deed of niet, zag ik bij je. 

 

Als bewaarengel, hoef je alleen maar te zeggen, 

ik geef mij over aan mijn beschermengel. 

 

Als je dat gezegd hebt, immers ik hoor het dan, 

beloof ik je dat je meer vrede in je leven zal krijgen 

en ontberingen wel blijven maar wel in wijsheid 

worden voldaan. 

 

Als je mij de leiding hebt gegeven weet ik zeker dat de gevoelens uit  

de jeugd, dat je gelukkig kon zijn met kleine dingen ook 

een goede bedoeling krijgen. 

 

Als je ooit deze stap wil maken die je nu niet durft, 

mag je wanneer je het je herinnert alsnog uitspreken 

dat je je aan de beschermengel overgeeft. 

 

Het is niet in een heilig boek omschreven 

maar deze genade je in je hart voelt. 

 

Zelfs als je tijdens het leven met afwijzing te maken hebt 

gehad, is je overgave bij de beschermengel veilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paragraaf 2a 

 

De ondoorgrondelijkheid, de alomtegenwoordigheid en de coordinatie 

drie aspecten van de genade van de creatieve kracht van de werkelijkheid 

 

Een manier om alle genade vormen in beeld te krijgen 

en de keuze om aan de eigen beschermengel over geven 

voor iedereen en altijd beschikbaar is. 

 

Deze creatieve kracht via het hart werkt en iedereen die met 

hart en ziel leeft onderdeel ervan is. 

Omdat het geen naam heeft niet gecorrumpeerd kan worden 

omdat het alomtegenwoordig is, niets uitgesloten is 

en van wege de ondoorgrondelijkheid 

niemand kan zeggen het werkt op deze of die manier 

dus ook alle voorwaarden nietszeggend worden. 

en deze kracht ook alle andere genade kan ontsluiten 

ik noem het dus ook de bron van mijn functie als wijsgeer 

en zie het als leidend, immers vele onzekerheden zijn 

wel in mijn hart, en vele andere argumenten ook 

maar als een gevoel van onzekerheid in vertrouwen verandert 

dan is het een bevestiging dat deze kracht 

ook zowel de verplichting als de persoonlijke  

vervulling behartigt. 

Ik voel me dus zowel gedragen door deze creatieve kracht 

als de beschermengel die ook vaak zonder naam werkt. 

 

 

 


