
Tips voor boeken, films en activiteiten 
 Bij Open Deur december 2014: Engelen 
 
BOEKEN 
 

Karl Ove Knausgård: Engelen vallen langzaam. (De Geus, 2014) 
Vertaald uit het Noors door Marianne Molenaar. 
 
In de tweede helft van de zestiende eeuw verschijnen twee engelen aan de 
elfjarige Antinous Bellori. Hij raakt zo van ze in de ban dat hij besluit zijn leven 
aan hen te wijden. Hebben ze echt bestaan? Zijn zij werkelijk de verbindende 
schakel tussen het goddelijke en de mens? En hoe ziet het goddelijke er 
eigenlijk uit? 
Knausgårds vertelling roept vragen op over het bestaan van engelen, maar 
geeft ook inzichten over het wezen van het mens-zijn. 

 
Hans Stolp: Leven met Engelen (AnkHermes, 2002) 
Engelenervaringen van de auteur en van mensen die hij als pastor heeft 
gesproken. Hieruit komt naar voren dat engelen inzicht, troost en bemoediging 
kunnen geven en soms ook ingrijpen. Vanuit een redelijk christelijk gekleurde 
en esoterisch-traditionele invalshoek wordt verder beschreven hoe de 
engelenwereld hierarchisch is opgebouwd en de verhouding daartussen met de 
wereld van de mens, maar ook met God. Bijzonder is tot slot de visie op de 

spirituele evolutie (in verleden en toekomst) van de mensheid en de aartsengelenergieen die in die 
verschillende fasen werkzaam zijn. 
 

H.C. Moolenburgh: Een engel op je pad. Honderd en een engelenervaringen. 
(AnkHermes, 1995) 
Een engelenervaring komt vaker voor dan we wel denken, niet alleen bij 
'gelovigen'. Dat blijkt uit de vele reacties die H.C. Moolenburgh kreeg op zijn 
eerste boek over engelen. De engelenervaringen die in dit boek zijn 
opgenomen, komen dan ook uit vele delen van de wereld. Sommige verhalen 
berichten van hulp in noodsituaties, andere van spontane verschijningen 
waarop de 'overvallene' totaal niet was voorbereid. Alle ervaringen hebben 
echter één belangrijk ding gemeen: wie zo'n ervaring overkwam, werd een 
geheel ander mens en ging vaak een compleet ander, veel bewuster leven 
leiden. Biblion recenceert het als een enigszins gedateerd boek. 

 
Anselm Grün: Vijftig engelen. Een inspiratiebron (Kok, 1998) 
Vertaling uit het Duits: Maarten van der Marel 
 
Engelen zijn boodschappers van God. Ze verbeelden een diep verlangen naar 
geborgenheid en schoonheid, naar hulp en genezing, die niet uit onszelf komt. 
Bovendien zijn zij uitdrukking van de hoop dat ons leven niet zonder zin is, maar 
dat het succesvol kan zijn. Grün introduceert vijftig engelen als inspirerende en 
persoonlijke begeleiders voor het alledaagse leven: beschermers in nood, 
boodschappers uit een andere werkelijkheid.  

 
 
 
 
 



FILMS 

 
The Soul Collector (Michael Scott,1999)  
Engel Zachariah (Bruce Greenwood) maakt een aantal fouten en moet voor 
straf dertig dagen als mens leven. Mordecai houdt hem daarbij in de gaten. 
Rebecca's man is overleden en er zijn een aantal problemen met haar boerderij. 
Zachariah helpt haar.  
 
 
 
 
 
When Angels Come to Town (Andy Wolk, 2004)  
Vervolg op 'Finding John Christmas'. De baan van engel Max staat op het spel 
als Jo, zijn bazin uit de hemel, zelf naar de Aarde afdaalt om hem te 
disciplineren, aangezien hij de verkeerde familie heeft uitgezocht om te helpen. 
Hij had een jongedame moeten helpen om haar jongere broertje te kunnen 
opvoeden in plaats van de man die zijn fabriek wil automatiseren, waar hij nu 
mee bezig is. Maar het blijkt dat de twee families nogal wat met elkaar te 
maken hebben...  
 
 

 
Always (Steven Spielberg, 1989)  
Remake van A Guy Named Joe, 1943 
Pete Sandlich (Dreyfuss) is een legendarische piloot die bosbranden bestrijdt 
samen met zijn goede vriend Al (Goodman). Op een dag slaat het noodlot toe 
en komt Pete om het leven. Hij komt terug als engel en moet zijn vriendin 
(Hunter) helpen haar leven weer op gang te krijgen. Dit is echter moeilijker dan 
het lijkt, want Pete wil nog helemaal niet accepteren dat hij er niet meer is.  
 
 
 

 
Der Himmel über Berlin (Wim Wenders, 1987)  
 
Damiel is een engel, die samen met andere engelen boven Berlijn zweeft om de 
eenzame en verdrietige inwoners te helpen. Na eeuwen als engel te hebben 
geleefd, wil hij eigenlijk eens als normaal mens van vlees en bloed leven, om te 
zien wat hij allemaal mist en om ook eens van de geneugten van de mens te 
proeven. Dan ontmoet hij een circusacrobate, en nu weet hij zeker dat hij liever 
tot de levenden wil behoren. 
 

 
One Magic Christmas (Phillip Borsos, 1985).  
 
Modern sprookje. Een vrouw heeft door allerlei tegenslagen de ware 
kerstmentaliteit verloren, maar de kerstman en een beschermengel beramen 
met haar dochter een plan om haar op te monteren. 
 
 
 

http://www.adengels.nl/films/film04.htm#film04


The Discovery of Heaven / De ontdekking van de hemel (Jeroen Krabbé, 2001)  
Twee engelen krijgen de opdracht om de originele Tien Geboden weer terug te 
laten keren naar de hemel. Hun plan begint bij de ontmoeting op aarde van twee 
zeer bijzondere mannen: astroloog Max Delius en de excentrieke linguïst Onno 
Quist. De mannen zijn meteen boezemvrienden en laten alleen de celliste Ada 
toe in hun hechte vriendschap. Ada, Max en Onno maken een reis naar Cuba 
waar Ada zwanger raakt van Quinten, wiens vader zowel Max als Onno kan zijn. 
Is dit bijzondere viertal in staat om de opdracht van de engelen uit te voeren? 
 
 
Angels in America (2003)  
Verfilming van het gelijknamige toneelstuk van Tony Kushner dat een 
Pulitzerprijs kreeg. Het is 1985, Ronald Reagan is president en AIDS treft de 
homoseksuele gemeenschap. Lou verlaat Prior Walton nadat deze heeft verteld 
dat hij ziek is. Tijdens een nacht vol hallucinaties krijgt Prior bezoek van een 
engel die hem uitnodigt een profeet van de dood te worden. Ergens verderop in 
Manhattan wordt Joe Pitt, een advocaat die zowel mormoon als republikein is, 
door de rechtse Roy Cohn gedwongen een baan te nemen bij het ministerie van 
justitie. Zowel Pitt als Cohn hebben geheimen die ze liever niet prijsgeven, Pitt 
vanwege schaamte en het religieuze oogpunt Cohn vanwege het behouden van 
zijn macht.  

 
MUZIEK 
 
Sarah McLachlan: Angel – youtube / tekst 
Robbie Williams: Angels – youtube / tekst 
Train: Angel in blue jeans – youtube / tekst 
Rob de Nijs:  
Kapotte engel - youtube / tekst (over een gehandicapt kindje)  
Engelen - tekst (over de engelen bij tante waar je niet aan mocht komen) 
 
ACTIVITEITEN 
 
Engelenavond, 11 december in Rotterdam 
Engelenmiddag, 14 december in Schipluiden 
 
Zelf kerstengeltjes maken (patronen voor breien en haken) 
Knutselideeën kerstengeltjes op Pinterest 
 
 
LINKS 
 
Engelen in het ziekenhuis blogartikel Margriet van der Kooi op Hetgoedeleven.com 
Engelen startpagina met heel veel links. 
Wanneer kregen engelen vleugels? 
Wat zegt de Bijbel over engelen? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=i1GmxMTwUgs
http://www.songteksten.nl/songteksten/48802/sarah-mclachlan/angel.htm
http://www.youtube.com/watch?v=luwAMFcc2f8
http://www.songteksten.nl/songteksten/27624/robbie-williams/angels.htm
http://www.youtube.com/watch?v=POtv2wjoIHQ
http://songteksten.net/lyric/272/97380/train/angel-in-blue-jeans.html
http://www.youtube.com/watch?v=mnOfHmAki-A
http://robdenijs.nl/songteksten/kapotte-engel/
http://robdenijs.nl/songteksten/engelen/
http://www.djoj.nl/html/Activity/Energie/Wouter_Post/WPOS11429/Engelen_Avond.htm
http://www.ophodenpijl.nl/activiteiten/4069/_Engelenmiddag_Wouter_Post/
http://hobby.blogo.nl/2011/11/19/tips-om-zelf-engeltjes-te-maken/
http://www.pinterest.com/jfip2/engeltjes-angels/
http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=195559
http://engelen.startpagina.nl/
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/113656-wanneer-kregen-de-engelen-vleugels.html
http://www.gotquestions.org/Nederlands/engelen-Bijbel.html

