


70. Wie ZIJN en wat 
DOEN de ENGELEN?



Een engel is een door God geschapen wezen, met rede begiftigd, die 
zijn woonplaats in de hemel heeft. Engelen dienen God en worden 

uitgezonden om de heiligen te dienen.

Strong 04397  Mal’ak (OT)

1) boodschapper, vertegenwoordiger 
     1a) boodschapper, bode 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Strong  32  Aggelos (NT)

  1) een boodschapper, gezant, die gezonden is, een engel, een 
boodschapper van God 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Wat is een engel?



Wie zijn de engelen?

God schiep de engelen voordat Hij de aarde met daarop de mens maakte

Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar 
hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, 

en al de kinderen van God juichten?
Job 38:6-7 HSV

Alle onzichtbare machten (waaronder engelen) zijn door God gemaakt voor het 
begin van alle dingen 

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem 
en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen 

bestaan tezamen door Hem.
Kolossenzen 1:16 - 17 HSV



Engelen zijn er in zeer grote hoeveelheden, het zijn de strijdwagens van God 

Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen,  als de zon kwam Hij 
uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran, 
Hij kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand 

was een vurige wet voor hen.
Deuteronomium 33:2 HSV

De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare 
duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid.

Psalm 68:18 HSV

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,
Hebreeën 12:22 HSV



Engelen bevatten een grote wijsheid en kunnen goed en kwaad van elkaar 
onderscheiden

Bovendien zei uw dienares: Laat het woord van mijn heer de koning 
toch rust brengen, want als een engel van God, zó is mijn heer de 

koning, door al luisterend goed en kwaad  van elkaar te 
onderscheiden . Moge de HEERE, uw God, met u zijn.  

2 Samuël 14:17 HSV

Om de voorstelling van zaken zo'n wending te geven, heeft uw dienaar 
Joab dit gedaan. Maar mijn heer is wijs, als de wijsheid van een engel 

van God, en in staat om alles op te merken wat op de aarde gebeurt.
2 Samuel 14:20 HSV

Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein 
zijn voor zijn Maker? Zie, zelfs Zijn dienaren vertrouwt Hij niet, en 

Zijn engelen legt Hij dwaling ten laste.
Job 4:17 - 18 HSV



Een rebellie in de hemel zorgt voor een scheiding!

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, (Strong 
01966 Heylel) zoon van de dageraad! U ligt geveld op de 

aarde, overwinnaar over de heidenvolken!  En ú zei in 
uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven 

Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen 
op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.  

Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij 
gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het 
rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Jesaja 14:12 - 15 HSV



Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en 
zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook 
de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar 
zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd 

in de hemel niet meer gevonden. 

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk 
de oude slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd 
neergeworpen op de aarde en zijn engelen 

werden met hem neergeworpen. 
Openbaring 12:7-9 HSV



De engelen dragen de glorie van God met zich mee

En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel 
van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, 

rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn 
gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als 

sneeuw.  De bewakers beefden van angst voor hem en 
werden als doden.

Mattheüs 28:2 - 4 HSV

En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij 
was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een 
regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten 

waren als zuilen van vuur.
Openbaring 10:1 HSV



Engelen dienen niet aanbeden te worden, alleen God

Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die 
behagen schept in nederigheid en engelenverering, 
intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden 

gewichtig doet door zijn vleselijke denken,
Kolossenzen 2:18 HSV

Engelen hebben een eigen taal

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen 
spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend 

koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
1 Korinthe 13:1 HSV



Engelen trouwen niet en planten zich niet voort, ook zijn ze onsterfelijk

Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen 
ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als 

engelen in de hemelen.
Markus 12:25 HSV

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze 
wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die 
het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en 

de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten 
huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, 
omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, 

omdat zij kinderen van de opstanding zijn.
Lukas 20:34 - 36 HSV



Engelen kunnen zich onherkenbaar maken voor mensen

Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid 
niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te 

weten engelen onderdak geboden.
Hebreeën 13:1 - 2 HSV

Wat doen de engelen?

Engelen begeleiden de ziel naar de hemel

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de 
engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.

Lukas 16:22 HSV



Engelen beschermen mensen!

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik 
zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het 

aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 18:10 HSV

En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van 
blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen 

en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij 
zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield 

vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.
Handelingen 12:14 - 15 HSV



Want U, HEERE , bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u 
tot uw woning gemaakt.  Geen onheil zal u overkomen, geen 
plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen 
bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u 

op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
Psalm 91:9 - 12 HSV

Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van 
Sadrach, Mesach en Abed–Nego, Die Zijn engel heeft 
gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem 

hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben 
weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij 

geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God.  
Daniël 3:28 HSV



Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil 
van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel 

toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben 
bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad 

begaan.
Daniël 6:23 HSV

En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan 
Mijn rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb 

als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen 
dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste 

van hen die de zaligheid zullen beërven?
Hebreeën 1:13 - 14 HSV



Engelen kunnen bemoedigen, versterken, genezen en bevrijden!

Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep 
tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, 

Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de 
jongen, die daar ligt, geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en 
houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot 
volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput 
zag. Zij liep ernaartoe , vulde de zak met water en gaf de jongen 

te drinken. 
Genesis 21:17-19 HSV

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat 
niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen 

een engel uit de hemel, die Hem versterkte.
Lukas 22:42-43 HSV



En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de 
openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's 

nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 
Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit 

leven.
Handelingen 5:18-20 HSV

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente 
werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem 

zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid 
met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de 

gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen 
een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij 
hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. 

Handelingen 12:5-7 HSV



En er is in Jeruzalem bij de Schaaps poort een 
badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt 
genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een 
grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en 
verlamden, die wachtten op de beroering van het 

water.

Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het 
badwater en bracht het water in beweging; wie dan 

het eerst daarin kwam, na de beweging van het 
water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.

Johannes 5:2-4 HSV



Engelen voeren de oordelen van God uit

Toen gaf de HEERE  een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van 
Israël zeventigduizend man. Vervolgens zond God een engel naar 
Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf 

aanrichtte, zag de HEERE het, en Hij kreeg berouw over dit kwaad, 
en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het 

is genoeg, trek uw hand nu terug.

Nu stond de engel van de HEERE  op dat moment bij de dorsvloer 
van Ornan, de Jebusiet.  Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de 
engel van de HEERE staan tussen de aarde en de hemel, met zijn 

uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. 
Toen wierpen David en de oudsten, gehuld in rouwgewaden, zich 

met hun gezichten ter aarde .
1 Kronieken 21:14 - 16 HSV



Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de 
HEERE  ten strijde trok en in het leger van Assyrië 

honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen 
men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het 

waren allemaal dode lichamen.
2 Koningen 19:35 HSV

Loof de HEERE , u , Zijn engelen, sterke helden, die 
Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord 

dat Hij spreekt.  Loof de HEERE , al Zijn 
legermachten, dienaren van Hem, die Zijn 

welbehagen doen.
Psalm 103:20 - 21 HSV



De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de 
voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.  

Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand 
wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze 

wereld: 

de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij 
zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle 

struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen.
Mattheüs 13:39 - 43 HSV



En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens!  
En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij 
God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en 

gaf de geest.
Handelingen 12:22 - 23 HSV

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de 
zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit 

over de aarde.
Openbaring 16:1 HSV

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van 
de afgrond en een grote ketting in zijn hand.  En hij greep de 

draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond 
hem voor duizend jaar,
Openbaring 20:1 - 2 HSV



Engelen verdiepen zich in het Evangelie en zijn verblijd als iemand tot 
bekering komt!

Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar 
ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn 

door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door 
de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 

dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te 
verdiepen.

1 Petrus 1:12 HSV

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God 
over één zondaar die zich bekeert.

Lukas 15:10 HSV



Engelen sturen mensen richting het Evangelie

En er waren herders in diezelfde streek, die zich 
ophielden in het open veld en 's nachts de wacht 
hielden over hun kudde. En zie, een engel van de 

Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de 

engel zei tegen hen: 

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,  namelijk 
dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad 

van David; Hij is Christus, de Heere.
Lukas 2:8 - 11 HSV



En een engel van de Heere sprak tot Filippus en 
zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die 

van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 
En hij stond op en ging op weg ; 

en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een 
machtig heer van de kandakè, de koningin van de 

Ethiopiërs, die heel haar schat kist beheerde en 
gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,  

keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de 
profeet Jesaja.

Handelingen 8:26 - 28 HSV



Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende 
uur van de dag, dat er een engel van God bij hem 

binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius!  En hij hield 
de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij 

zei: Wat is er, heer? 

En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw 
liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.  

Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook 
Petrus genoemd wordt.  Deze is te gast bij een zekere 

Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij 
zal u zeggen wat u moet doen.

Handelingen 10:3 - 6 HSV



En ik zag een andere engel, die hoog aan de 
hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen die op de aarde 
wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En 

hij zei met een luide stem: 

Vrees God en geef Hem eer, want het uur van 
Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de 

hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen 
gemaakt heeft.

Openbaring 14:6-7 HSV



God geeft een orde in de schepping, zo ook bij de engelen

Strong  743 arch’aggelos

1 aartsengel, of voornaamste van de engelen 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met 
de duivel redetwistte en een woordenwisseling had 
over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel 

tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u 
bestraffen!

Judas 1:9 HSV

De aartsengel



Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn 
engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en 

zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk 
genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Openbaring 12:7 - 8 HSV

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij 
die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de 

ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere 
Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 

met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 
doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan.

1 Thessalonicenzen 4:15 - 16 HSV



De cherub

Strong 03742  karuwb

  1) cherub 
     1a) engelachtig wezen 

         1a1) als bewaker van Eden 
         1a2) als staande naast Gods troon 

         1a3) als een beeld van de wacht houdend boven de ark van het verbond 
         1a4) als de wagen van JHWH (fig.) 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Cherubs ook genoemd cherubijnen, of, naar het Hebreeuws, 
cherubiem (ook gespeld cherubim), zijn de dragers van Gods 

heerlijkheid. Deze in de hemel levende wezens 
vertegenwoordigen Gods kracht in de schepping en in Zijn 

rechtvaardige regering.



Iedere cherub had vier gezichten: het eerste gezicht was 
het gezicht van een cherub, het tweede gezicht het 

gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw, 
en het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de 

cherubs zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij 
de rivier de Kebar gezien had. Wanneer de cherubs 

gingen, gingen de wielen naast hen mee.  

Wanneer de cherubs hun vleugels ophieven om zich van 
de aarde te verheffen, draaiden die wielen ook niet bij 

hen vandaan.  Wanneer zij stilstonden, stonden die ook 
stil, en wanneer zij verheven werden, verhieven die zich 

ook , want de geest van de levende wezens was in hen.  



Toen ging de heerlijkheid van de HEERE weg, van 
boven de drempel van het huis, en bleef boven de 

cherubs staan.  En de cherubs hieven hun vleugels 
op, en verhieven zich voor mijn ogen bij hun vertrek 

van de aarde, en de wielen tegelijk met hen. 

Ieder stond stil bij de ingang van de Oostpoort van 
het huis van de HEERE , met de heerlijkheid van de 

God van Israël van bovenaf boven hen.  Dit is het 
levende wezen dat ik gezien had onder de God van 

Israël bij de rivier de Kebar. Toen wist ik dat het 
cherubs waren.

Ezechiël 10:6 - 7 ,  11 - 20 HSV



Strong 8314 saraph

1) slang, vurige slang 
     1a) vergiftige slang (vurig wegens het brandend gevoel van het 

gif)  
     2a) majesteitelijke wezens met zes vleugels, menselijke handen 

en/of stem– die God dienen 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Een seraf is een engel bij de troon van God. De naam ‘seraf’ is 
afgeleid van een Hebreeuwse werkwoordstam die ‘branden’ 

betekent.  Deze engelen worden zo genoemd, misschien 
omdat zij gelijk een vuurvlam zijn, de gedaante van een 

vuurvlam hebben (vgl. Hebr 1:7)



In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere 
zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen 
van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden 

boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee 
bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij 

zijn voeten, en met twee vloog hij.  

De een riep tot de ander:  Heilig, heilig, heilig is de 
HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol 

van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de 
drempels schudden door de stem van hem die riep, 

en het huis vulde zich met rook.  



Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers 
een man met onreine lippen en woon te midden van 

een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben 
namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, 

gezien.  

Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij 
had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een 
tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte 
hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen 
aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw 

zonde verzoend.
Jesaja 6:1 - 7 HSV



Als Jezus straks terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen zal hij vergezelt worden 
met de engelen 

Het is immers rechtvaardig van God verdrukking 
te vergelden aan hen die u verdrukken,  en aan u 
die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te 

geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit 
de hemel met de engelen van Zijn kracht, 

wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent 
over hen die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet 
gehoorzaam zijn.

2 Thessalonicenzen 1:6 - 8 HSV
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