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De dienst van de engelen Gods

Engelen  zijn  dienende  geesten.
Dat voorbeeld – om te dienen –
kunnen wij van hen leren.

Zij  leven  om te  dienen  en  om
God te  loven  en  luisteren  naar
opdrachten  van  God,  zoals  in
Psalm 103:20 staat:

Looft de Here, gij zijn engelen,
gij  krachtige  helden  die  zijn
woord volvoert, luisterend naar
de klank van zijn woord.

Soms worden engelen op schil-
derijen  afgebeeld  als  mollige
kleine  kinderen  met  vleugels
maar  dat  is  een volkomen  fout
beeld van een engel. 

Het  zijn,  zoals  in  de  bovenge-
noemde  tekst  staat,  krachtige
helden.  En zij luisteren naar op-
drachten van God, naar de klank
van zijn woord.

Engelen worden uitgezonden ten
dienste van hen, die het heil zul-
len  beërven  zoals  Hebr.  1:14
noemt:

Zijn zij niet allen dienende gees-
ten, die uitgezonden worden ten
dienste van hen, die het heil zul-
len beërven?

Het Hebreeuwse woord voor en-
gel is  malak  en betekent: bode,
boodschapper. In het woord Ma-
leachi,  wat  "mijn  bode"  bete-
kent, zit dit Hebreeuwse woord
verwerkt. 

Onder de engelen is een zekere
rangorde.  Er  zijn  aartsengelen.
Michaël  wordt  in  de  brief  van
Judas een aartsengel genoemd. 

Een aartsengel is een engel met
groot  gezag  zoals  Gabriël,  die
door  God  met  een  belangrijke
boodschap gezonden werd naar
Maria en ook naar Zacharias, de
vader van Johannes de doper.

Hij sprak tot Zacharias  "Ik ben
Gabriël,  die  voor  Gods  aange-
zicht sta, en ik ben uitgezonden
om tot  u  te  spreken en u deze
blijmare te verkondigen"  (Luc.
1:19)

En dat hij  gezag had, blijkt  uit
het volgende vers:
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"En zie, gij zult zwijgen en niet
kunnen spreken, tot de dag toe,
dat deze dingen geschieden, om-
dat  gij  mijn  woorden  niet  ge-
loofd  hebt,  die  op  hun  tijd  in
vervulling zullen gaan." 

In  het  oude  testament  wordt
veelvuldig  gesproken  over  "de
engel  des Heren" die aan man-
nen als Mozes, Gideon, de moe-
der van Simson en anderen ver-
scheen. 

Uit  deze  geschiedenissen  blijkt
dat  dit  de Heere zelf  is.  Waar-
schijnlijk onze Here Jezus vóór
zijn vleeswording. 

Als  de  vader  van  Simson  naar
Zijn naam vraagt,  krijgt  hij  als
antwoord:  "Waarom  vraagt  gij
toch naar mijn naam?  Immers,
die is Wonderbaar." 

En tegen Mozes zei de engel des
Heren als naam:  Ik ben, die Ik
ben. De naam: Jahwé.

In  het  nieuwe  testament  wordt
de  dienst  van  de  engelen  veel-
vuldig genoemd:

o Een engel  spreekt  meerdere
malen tot Jozef. 

o Een hemelse legermacht van
engelen  loofde  God  bij  de
geboorte van Jezus.

o Toen  de  verzoeking  in  de
woestijn  van  Jezus  beëin-
digd  was  staat  in  Mt.  4:11
"en zie engelen kwamen en
dienden Hem."

o In Getsemané verscheen een
engel uit de hemel aan Jezus
om Hem kracht te geven. 

o Bij de opstanding van Jezus
daalde een engel  des Heren
neer  uit  de  hemel,  die  de
steen weg wentelde en zich
daarop  zette.   Zijn  uiterlijk
was als een bliksem en zijn
kleding  wit  als  sneeuw
(Math. 28:2,3)

  De godsdienstige Joden heb-
ben een groot  geloof  in  de be-
scherming door engelen. 

Toen Petrus door een engel  uit
de  gevangenis  bevrijd  werd,
konden ze dat aanvankelijk niet
geloven en zeiden tegen elkaar:
"Het  is  zijn  engel".   (Hand.
12:15)
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  Jezus zei dat kinderen "hun
engelen" hebben en dat lezen we
in Mt. 18:10

Ziet  toe,  dat  gij  niet  een dezer
kleinen veracht. Want Ik zeg u,
dat  hun engelen in de hemelen
voortdurend het aangezicht zien
van mijn Vader, die in de heme-
len is.

Men gaat echter te ver dat men
daaruit  kan  afleiden,  dat  iedere
gelovige  een  bepaalde  bescher-
mengel heeft.

Maar als er hulp of bewaring no-
dig  is,  kunnen  ze  er  plotseling
zijn als dienende geesten die uit-
gezonden  worden  ten  dienste
van hen, die het heil zullen beër-
ven.

  Toen de discipelen met grote
kracht getuigden van de op-
standing van de Here Jezus,
werden  ze  op  last  van  het
Sanhedrin gevangen gezet.

Maar  een  engel  des  Heren
opende  des  nachts  de  deuren
van de gevangenis en leidde hen
naar  buiten  en  zeide:  Gaat
heen, gaat in de tempel staan en

spreekt  tot  het  volk  al  deze
woorden des levens.1

  Op  een  later  tijdstip  werd
Petrus  door  Herodes  gevangen
genomen en daarover  lezen  we
in Hand. 12:6 en verder:

6  Toen  nu  Herodes  van  plan
was  hem  te  doen  voorkomen,
lag  Petrus  die  nacht  te  slapen
tussen  twee  soldaten,  geboeid
met  twee  ketenen,  en  schild-
wachten  hielden  voor  de  deur
der gevangenis de wacht.

Petrus was geboeid met twee ke-
tenen. De toen gangbare manier
bij de Romeinen  van het boeien
van  "zware  jongens"  was  met
zijn linkerhand een keten,  ver-
bonden met  een soldaat  en aan
zijn rechterhand een keten, ver-
bonden met een soldaat. 

En voor de deur van de gevan-
genis  hielden  schildwachten  de
wacht.

7 En zie,  een engel  des  Heren
stond bij hem en er scheen licht
in het vertrek, en hij stootte Pet-
rus in zijn zijde om hem te wek-

1 Hand. 5:20
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ken en zeide:Sta snel op! En de
ketenen vielen van zijn handen.

Ze lagen kennelijk allen te sla-
pen tot  Petrus  in  zijn  zijde ge-
pord  werd  door  een  engel  om
hem te wekken. Kennelijk moest
één en ander snel gebeuren want
de engel zei:  Sta snel op! 

Daarbij  vielen  de  ketenen  van
zijn handen maar kennelijk wa-
ren de soldaten bij hem door een
diepe slaap des Heren bevangen
en ze werden door het gerinkel
van de ketenen niet wakker.

8  En  de  engel  zeide  tot  hem:
Omgord u en bind uw sandalen
aan.  En hij  deed aldus.  En hij
zeide tot hem: Sla uw mantel om
en volg mij.

Deze praktische raad van de en-
gel om zijn mantel om te slaan
geldt ook voor ons als wij zó uit
huis  willen  gaan  de  koude  in.
"Doe  je  jas  aan  en  vat  geen
kou". 

9 En hij volgde hem naar buiten
en hij  wist  niet,  dat het werke-
lijkheid was, wat door de engel

gedaan werd, maar hij meende
een gezicht te zien.

Het  ene  wonder  na  het  andere
volgde:

10 En toen zij langs de eerste en
de tweede wacht gegaan waren,
kwamen zij aan de ijzeren poort,
die  naar  de  stad  leidde,  welke
vanzelf voor hen openging. 

En  buiten  gekomen,  gingen  zij
een straat ver en terstond daar-
na verliet de engel hem.

Petrus  wist  niet  of  hij  een  ge-
zicht zag of dat hij droomde en
om goed wakker te worden liep
de engel nog één straat met hem
mee.  Daarna was hij  plotseling
verdwenen.

  Ook Cornelius, de hoofdman
van  een  Italiaanse  afdeling,
kreeg bezoek van een engel die
hem zeer gedetailleerd te kennen
gaf, wat hij doen moest.

Hand.  10:3  en  verder  verhaalt
het volgende:

3  Hij  zag  in  een  gezicht,  om-
streeks het negende uur van de
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dag,  duidelijk  een  engel  Gods
bij zich binnenkomen en tot hem
zeggen: Cornelius!

4 Hij staarde hem aan en werd
zeer bevreesd en zeide:  Wat  is
er, heer! 

Het is te begrijpen dat Cornelius
van  de  plotselinge  verschijning
van de engel hevig schrok. Maar
de engel sprak rustig verder:

4b En hij zeide tot hem: Uw ge-
beden  en  uw  aalmoezen  zijn
voor God in gedachtenis
gekomen.

5 En nu, zend mannen naar Jop-
pe  en  nodig  een  zekere  Simon
uit,  die  bijgenaamd wordt  Pet-
rus:

6  Deze  is  de  gast  van  een  Si-
mon, een leerlooier, wiens huis
bij de zee ligt.

o Hij  moest  mannen  (meer-
voud)  naar Joppe zenden.

o Om Simon, bijgenaamd Pet-
rus uit te nodigen.

o Die de gast was bij een man,
ook met de naam Simon.

o Een leerlooier van zijn vak,
wiens huis bij de zee lag.

Gedetailleerde informatie van de
engel;  daar  kon  Cornelius  iets
mee doen.

  Handelingen  8:26  verhaalt
een geschiedenis, dat een engel
des Heren tot Filippus sprak:

En een engel  des  Heren sprak
tot Filippus en zeide: Sta op en
ga tegen de middag de weg op,
die van Jeruzalem afdaalt naar
Gaza. Deze is eenzaam.

Ook hier weer gedetailleerde in-
formatie:

o Tegen  de  middag  op  weg
gaan.

o De weg van Jeruzalem naar
Gaza.

o Een weg die afdaalt en een-
zaam is. 

Als  Filippus  de  kamerling  ziet
aankomen in zijn wagen, spreekt
niet een engel, maar de Geest tot
hem:
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29 En de Geest zei tot Filippus:
Treed toe en voeg u bij deze wa-
gen. 

Waarschijnlijk  maakte  de heili-
ge Geest dit in het hart van Fi-
lippus duidelijk; een openbaring
dus. 

Voor  zulke  ingevingen  van  de
Geest  mogen  ook  wij  open
staan. 

  Engelen zijn niet  onwetend
over  dat,  wat  op  aarde  plaats
vindt. Jezus sprak:

Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap
bij  de  engelen  Gods  over  één
zondaar, die zich bekeerd.2

  Als de gemeente samenkomt,
dient  een  vrouw een  macht  op
het hoofd te hebben, vanwege de
engelen. 3  Dat geeft te denken!

Als  Jezus  tijdens  een  eredienst
aanwezig  is  door  de  Heilige
Geest, dan kunnen ook engelen
daarbij aanwezig zijn.

2 Lucas 15:10
3 1 Cor. 11:10

Als  een  vrouw  tijdens  de  ere-
dienst  een  macht  op  het  hoofd
heeft,  belijdt ze daarmee dat ze
het  eens  is  met  Gods  schep-
pingsorde en dat haar man haar
hoofd  is  zoals  Christus  het
hoofd van de man is.

  Nog een ander voorbeeld van
het werk van engelen.  We lezen
in Handelingen 12:21 t/m 23 de
volgende woorden:

21  En  op  een  bepaalde  dag
hield Herodes, in een koninklijk
kleed  op de troon gezeten,  een
rede tot hen.

22 En het volk juichte hem toe:
De stem van een god en niet van
een mens!

23  En  terstond  sloeg  hem  een
engel des Heren, omdat hij God
de eer niet gaf; en hij werd door
wormen  gegeten  en  blies  de
adem uit.

  Tenslotte  nog  een  ander
voorbeeld van het werk van en-
gelen:

Toen Paulus zich in zwaar nood-
weer  bevond  op  een  schip  op
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zee,  sprak hij  tegen de beman-
ning de volgende woorden:

23  Want  deze  nacht  heeft  een
engel van de God, wie ik toebe-
hoor en  die  ik   vereer,  bij  mij
gestaan.

24  En  hij  heeft  gezegd:  Wees
niet  bevreesd,  Paulus,  want  gij
moet  voor  de  keizer  staan;  en
zie, allen, die met u varen, heeft
God u geschonken.

Die  boodschap  van  de  engel  –
door God gezonden - heeft hem
en de gehele bemanning buiten-
gewoon bemoedigd.


	 Toen de discipelen met grote kracht getuigden van de opstanding van de Here Jezus, werden ze op last van het Sanhedrin gevangen gezet.

