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De mens is niet het enige redelijke schepsel dat uit 
Gods hand is voortgekomen. De Bijbel spreekt over 
een grote menigte van wezens in de hemelen, die ook 
een dienst op aarde hebben; dat zijn de engelen. Het 
woord ‘engel’ betekent ‘boodschapper’, omdat God 
Zich dikwijls van hen heeft bediend om boodschappen 
aan de mensen over te brengen. Wat is de functie van 
de engelen? Zij zijn dienende geesten (Hebr. 1:14). 
Gedienstig wil zeggen, dat ze een bepaalde taak voor 
God vervullen. Daartoe bezitten ze verstand, wijsheid 
en macht. “Looft de HERE, gij zijn engelen, gij 
krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend 
naar de klank van zijn woord” (Ps. 103:20). Zij zijn 
bekleed met heiligheid; ze worden de heilige engelen 
genoemd (Luc. 9:26). Ze zijn onsterfelijk. De Heer zegt 
van hen dat ze niet kunnen sterven (Luc. 20:36). 

Hun verschijningsvorm 

Als geesten zijn ze voor onze ogen onzichtbaar, hoewel 
ze ons omringen en zich met ons bezighouden. Maar 
als God ze gebruikt om een boodschap aan de mensen 
te brengen, verschijnen ze in een lichaam. Zo werd er 
een engel gezonden naar Cornelius. Als deze over het 
bezoek vertelt, zegt hij: “een man stond voor mij in een 
blinkend kleed” (Hand. 10:31). Bij de opstanding van 
de Heer zien we ook engelen, mannen in witte kleren, 
in blinkende gewaden (Joh. 20:12; Luc. 24:4). Deze 
engelen verkondigden aan de vrouwen, dat de Heer 
was opgestaan.  

Engelen kunnen ook in vlammend vuur verschijnen, 
om dienstknechten van God te beschermen. Dat 
gebeurde in het geval van Elisa (2 Kon. 2:11; 6:17; zie 
ook Ps. 68:18). Soms gebeurt het om het oordeel uit te 
oefenen, zoals straks zal gebeuren: “(...) bij de 
openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de 
engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij 
wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen 
die het evangelie van onze Heer Jezus niet 
gehoorzamen” (2 Tess. 1:7-8). 

Hun schepping 

De Schrift leert dat de engelen behoren tot de 
geschapen werkelijkheid. Alle dingen zijn in het 

aanzijn geroepen door de Heer Jezus, en daarom staan 
ze Hem ten dienste: “Want in Hem zijn alle dingen 
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, 
de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij 
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle 
dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen” (Kol 
1:16). 

De engelen maken deel uit van de onzichtbare dingen 
die in de hemelen zijn. Wanneer werden zij geschapen? 
Vóór de aarde geschapen werd, want God zegt tegen 
Job: “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? 
(…) terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al 
de zonen Gods jubelden?” (Job 38:4-7). Zij zagen en 
bewonderden de werken van God. Wat is alles wat God 
ons openbaart toch heerlijk en groot! De menselijke 
geest en al zijn begaafdheid zouden ons zoiets niet 
kunnen laten zien: de hemelen bevolkt met 
onsterfelijke wezens, die zich verheugen in de 
prachtige werken van God. Dit vers in het boek Job 
zegt ons dus dat de engelen “zonen Gods” zijn. Dat zijn 
ze, omdat God hen heeft geschapen. God wordt als de 
Schepper dan ook genoemd: de Vader van allen (Ef. 
4:6). Maar als wij geloven in de Heer Jezus worden wij 
kinderen en zonen van God, als uit God geboren door 
Zijn Geest (Joh. 1:12-13; Gal. 4:6-7). Het is Zijn 
genade, die ons nog dichter bij God brengt, dan de 
engelen zelf. 

Hun gehoorzaamheid 

Net zoals de mens, zijn de engelen onderworpen aan de 
proef van de gehoorzaamheid aan God. Niet iedere 
engel heeft die proef doorstaan. Er zijn er die 
gezondigd hebben (2 Petr. 2:4; Jud.:6). Daar zullen wij 
in een ander artikel over spreken. Zij die trouw 
gebleven zijn worden “de uitverkoren engelen” 
genoemd (1 Tim. 5:21). 

Hun aantal 

Hun aantal is ontelbaar. De in de hemel opgenomen 
Johannes ziet hen om de troon de lof verkondigen van 
het geslachte Lam, de Heer Jezus die geleden heeft en 
die gestorven is om ons te redden: “hun getal was 
tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizend-
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tallen” (Openb. 5:11). Daniël ziet in een visioen de 
Oude van dagen, de eeuwige God, gezeten op Zijn 
troon van vlammend vuur en waarvan de raderen 
bestonden uit laaiend vuur. Dat is een oordeelstroon: 
“(...) duizendmaal duizenden dienden Hem en 
tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem” 
(Dan. 7:7-9). “Maar u bent genaderd (…) tot 
tienduizenden van engelen” (Hebr. 12:22). Wij zien ze 
niet met onze ogen, deze vergadering van onzichtbare 
wezens. Er zal een dag komen dat wij ze zullen zien: 
als wij met de Heer Jezus in de hemel zullen zijn, 
omringd door deze heilige menigte waarvan we de 
verschillende orden en bevoegdheden zullen kennen.  

Hun orde 

Zij worden de hemelse legermachten genoemd (Luc. 
2:13; 1 Kon. 22:19; 2 Kron. 18:18; Neh. 9:6). Dikwijls 
wordt echter ook het geheel van de lichtdragers aan het 
firmament het heer des hemels genoemd (Deut. 4:19; 2 
Kon. 17:16). 

Vele teksten spreken over de verdelingen van engelen 
in verschillende orden: tronen, heerschappijen, 
overheden en machten (Kol. 1:16; Ef. 3:10). 
Ongetwijfeld met verschillende bevoegdheden en 
verschillende gradaties van macht en eer. In Jesaja 6 
zien we de serafs, die de heiligheid roemen van de 
Here der heerscharen. In andere teksten wordt 
gesproken over de cherubs, die de uitvoerders zijn van 
Gods oordelen. Nadat Adam uit Eden was verjaagd, 
plaatste de Here God een cherub om de weg naar de 
boom des levens te bewaken, opdat de mens die niet 
zou naderen (Gen. 3:24). 

Twee engelen worden met name genoemd:  

Michaël de aartsengel, d.i. de eerste of het hoofd van 
de engelen (Jud.:9). Zijn naam heeft een heerlijke 
betekenis: ‘Wie is als God’. Hij wordt voorgesteld als 
de pleitbezorger van het Joodse volk. In Daniël 10:13, 
21 en in Openbaring 12:7 zien wij hem aan het hoofd 
van zijn engelen in de hemel strijden tegen de satan en 
diens engelen. 

De andere engel, van wie wij de naam weten is 
Gabriël, dat wil zeggen: ‘man Gods’. Deze werd door 
God gezonden naar Zacharia om hem de geboorte van 
Johannes aan te kondigen, de voorloper van de Heer. 
En ook naar Maria om tegen haar te zeggen dat zij de 
moeder zou worden van de Heer (Luc. 1:19, 26). Hij 
werd ook naar Daniël gezonden om hem te openbaren 
dat aan het eind van een bepaalde tijd, de Messias, de 
Christus zou verschijnen (Dan. 9:21, 25), en om hem 
het einde mee te delen van een goddeloze vorst en 
vervolger, die in de laatste dagen zal opstaan (Dan. 
8:16, 24, 25). In al deze gevallen was Gabriël 
boodschapper van goede tijdingen. 

Hun woonplaats 

De woonplaats van de engelen is de hemel, daar staan 
zij voor Gods aangezicht. Zij prijzen en aanbidden 
Hem en staan altijd klaar om de bevelen te 
gehoorzamen, die Hij hun geeft. Maar zij blijven niet 
altijd in de hemel. God stuurt ze naar de aarde, waarvan 
zij met blijdschap hebben gezien hoe die is geschapen; 
en zij worden op verschillende manieren gebruikt ten 
dienste van de mensen, de schepselen die op bijzondere 
wijze de voorwerpen zijn van de gedachten van God.  

In het Oude Testament zijn zij dikwijls de dragers van 
boodschappen; of zij houden zich bezig met 
verschillende diensten. Zij komen bij Abraham, gaan 
Lot redden uit de verwoesting van Sodom. Jakob kreeg 
een wonderbaar gezicht toen hij vluchtte uit het 
ouderlijk huis: engelen stegen op en daalden neer langs 
de ladder die stond opgericht op de aarde en waarvan 
de top tot aan de hemel reikte. Dit moest Jakob 
duidelijk maken, dat God voor hem zorgde en dat hij 
niet alleen was op zijn lange reis. De engelen hielden 
zich met hem bezig. Later kwamen ze hem tegemoet 
toen hij naar Kanaän terugkeerde, om hem bij zijn 
terugkeer als het ware te begroeten (Gen. 28:12-13; 
32:1-2). Een engel versterkte Elia, die ontmoedigd 
vroeg te mogen sterven (1 Kon. 19:4-8). Engelen 
droegen hem naar de hemel; en talloze engelen, 
onzichtbaar voor anderen, behalve voor de profeet, 
omringden Elisa om hem te beschermen (2 Kon. 2:11; 
6:17). Een engel werd naar Daniël gezonden; en 
engelen spraken met Zacharia en toonden hem de 
verborgenheden van God. 

Hun dienst  

Het Nieuwe Testament vermeldt interessante dingen 
over de engelen en hun dienst, vooral ten opzichte van 
de Heer Jezus. Twee bezoeken vonden plaats bij 
Zacharia en Maria. Een engel verscheen vele malen in 
de droom aan Jozef, om hem te zeggen wat hij voor het 
Kind Jezus moest doen. In de velden van Betlehem 
kwam een engel aan de herders de geboorte van de 
Heiland verkondigen, gevolgd door een grote hemelse 
legermacht die God loofde, omdat Hij in Zijn Zoon 
vrede en zegen op aarde had gezonden: “En laten alle 
engelen van God Hem aanbidden” (Hebr. 1:6). De 
Zoon van God is op aarde neergedaald en Mens 
geworden. Zijn heerlijkheid was versluierd, maar Hij 
bleef toch het voorwerp van de aanbidding en de dienst 
van de engelen.  

Zij dienden Hem in de woestijn, waar Hij verzocht 
werd (Marc. 1:13). Toen Hij leed in Getsemane, kwam 
een engel uit de hemel Hem versterken (Luc. 22:43). 
Dat is wonderlijk en treffend tegelijk: Jezus in Zijn 
lijden ondersteund te zien door een engel. Als 
waarachtig Mens kon Hij terneergedrukt worden door 
de smart en hulp nodig hebben, maar Hij leed geheel 
vrijwillig voor ons. Hij had twaalf legioenen engelen 
kunnen vragen ter verdediging tegen de vijanden, die 
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Hem gevangen kwamen nemen. Maar Hij bleef 
onderworpen aan God, die in Zijn Woord had 
aangekondigd dat Hij moest lijden (Matt. 26:53-54). 

Na de opstanding rolde een engel de steen weg, die het 
graf afsloot. Hij toonde dat het graf leeg was en zei 
tegen de vrouwen, dat zij de discipelen moesten zeggen 
dat Hij was opgestaan (Matt. 28:2-7). Twee engelen 
verschenen aan Maria Magdalena, die haar Heer 
beweende (Joh. 20:11-13). En toen de Heer was 
opgevaren in een wolk en aan het gezicht van de 
discipelen was onttrokken, stonden twee engelen in 
witte kleren bij hen en spraken met hen over Zijn 
wederkomst (Hand. 1:10-11). “Hij komt in de 
heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen” 
(Marc. 8:38). “De openbaring van de Heer Jezus van 
de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend 
vuur, als Hij wraak brengt” (2 Tess. 1:7-8). 

De engelen, die de Heer op aarde hebben gediend en 
getuige zijn geweest van Zijn opstanding, zullen Hem 
ook vergezellen als Hij terugkomt in Zijn heerlijkheid. 
De engelen worden ook uitgezonden ten dienste van de 
heiligen (Hebr. 1:14). Een engel werd naar Cornelius, 
de Romeinse hoofdman, gestuurd om hem te zeggen 
dat hij Petrus moest laten komen, die hem woorden zou 
meedelen waardoor hij gered zou worden (Hand. 10:3; 
11:13-14). Een engel bevrijdde Petrus uit de 
gevangenis, waarin Herodes hem had opgesloten met 
de bedoeling hem te laten doden (Hand. 12:7-10; zie 
ook 5:19-23). Een engel zei tegen Paulus op het schip 
in de storm, dat niemand van de opvarenden zou 
omkomen (Hand. 27:23-24). 

Hun belangstelling 

Hoe groot is de belangstelling die de engelen hebben 
voor de volvoering van Gods raadsbesluiten met 
betrekking tot de mens. Zij wensen een blik te slaan in 
de dingen, die de profeten hebben verkondigd 
aangaande het lijden van Christus en de heerlijkheid 
daarna; zij willen de oneindige verborgenheid peilen 
van de liefde van God voor zondige mensen (1 Petr. 
1:11-12). Zij verblijden zich over de bekering en de 
behoudenis van één enkele zondaar! Zij zongen van 
vreugde toen de aarde, de woonplaats voor de mens, 
werd geschapen; en zij verheugen zich met de goede 
Herder als Hij het schaap heeft gevonden, dat verloren 
was (Luc. 15:10).  

De engelen stellen ook belangstelling in alles wat in de 
Gemeente van God op aarde plaatsvindt: de christenen 
dienen in hun samenkomsten een toneel van orde voor 
hen te zijn (1 Kor. 11:10). In de hemel leren en zien zij 
de wonderbare wijsheid van God, die geopenbaard is in 
Zijn plannen en wegen met de Gemeente (Ef. 3:10). 

Hun positie 

Ten slotte is er in het boek Openbaring een engel die 
Johannes inleidt in de dingen van de hemel, terwijl 

anderen de oordelen van God over de schuldige 
mensen aankondigen en uitvoering daaraan geven. Wat 
een belangrijke rol hebben de engelen in het heelal en 
voor de mensen! Deze verstandige wezens, die 
onzichtbaar zijn voor onze ogen, vervullen de hemel en 
omringen ons als dienstknechten van God om Zijn wil 
te volbrengen.  

Is dat een reden om ons tot hen te richten en hen te 
vereren? Nee, het Woord van God zegt ons juist: “Laat 
niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen 
schept in nederigheid en engelenverering” (Kol. 2:18). 

In het boek Openbaring valt Johannes neer voor de 
engel die hem de dingen van de hemel toont, om hem 
te huldigen. Maar de engel zegt: “Zie toe, doe dit niet; 
ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de 
profeten, en van hen die de woorden van dit boek 
bewaren; aanbid God!” (Openb. 22:8-9). Zij zijn 
dienstknechten van God, evenals de gelovigen. 

De Engel des Heren 

Eén engel is er, die in het Oude Testament dikwijls 
voorkomt en die de ‘Engel des Heren’ wordt genoemd: 
dat is de HERE Zelf, die in deze gedaante komt 
spreken met de mensen. 

In Genesis 18 verscheen de HERE aan Abraham, en 
even verder lezen wij dat er drie mannen bij hem 
stonden (Gen. 18:1-2). Maar één van de drie was de 
HERE Zelf, die bij Abraham bleef, terwijl de twee 
engelen hun weg naar Sodom vervolgden (Gen. 19:1). 

Toen Abraham op de berg Moria zijn zoon Isaak wilde 
offeren, hield de Engel des Heren zijn hand tegen en 
riep Hij van de hemel: “Ik zweer bij Mijzelf, luidt het 
woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, (…) zal 
Ik u rijkelijk zegenen” (Gen. 22:15-16). Hier zien wij 
opnieuw dat de Engel des Heren de HERE Zelf is. 

Wij zien dat ook in Exodus 3. De Engel des Heren 
verscheen aan Mozes als een vuurvlam midden uit 
braamstruik, die in brand stond zonder verteerd te 
worden. Hij riep Mozes en zei tot hem: “Ik ben de God 
van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak 
en de God van Jakob”. En daarna zei Hij: “Ik heb 
terdege gezien de ellende van mijn volk”. Daarna 
openbaarde Hij Zich als de “Ik ben” (vs. 14). 

In Richteren 6 verscheen de Engel des Heren aan 
Gideon (vs. 12). Wij lezen daar: “Toen wendde de 
HERE Zich tot hem”, en ook: “En de HERE zei tot 
hem: Ik ben met u” (vs. 14, 16). Ook hier is het de 
HERE Zelf. 

De geboorte van Simson leert ons hetzelfde. De Engel 
des Heren verscheen aan Manoach en aan zijn vrouw 
en zei: “Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? 
Immers, die is wonderbaar”. Waarop Manoach vol 
vrees tegen zijn vrouw zei: “Wij zullen zeker sterven, 
want wij hebben God gezien” (Richt. 13:1-22). 

Gideon was ook bang dat hij zou sterven, omdat hij 
God gezien had. Maar Hij stelde hem gerust en zei: 
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“Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven!” (Richt. 
6:22-23). Zo openbaarde God Zichzelf aan de mensen 
om met hen te kunnen spreken. Zijn heerlijkheid, die 
zij niet konden zien zonder te sterven, bleef versluierd. 

Maar het Woord van God leert ons nog iets 
wonderlijks. De Engel des Heren, Jahweh Zelf, is 
niemand anders dan de Zoon van God! Het is Jezus, 
wiens naam betekent: Jahweh redt. Dat volgt uit de 
vergelijking van enkele teksten. Toen Manoach, de 
vader van Simson, aan de Engel des Heren vroeg: 
“Hoe is uw naam”, antwoordde Hij: “Waarom vraagt 
gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar”. 
En toen Jesaja de geboorte aankondigde van de grote 
Zoon van David, die de troon van David zou 
grondvesten met recht en gerechtigheid en een 
Vrederijk zou stichten waaraan geen einde zou komen, 
noemde hij ook Zijn namen, waarvan de eerste luidde: 
Wonderlijk of Wonderbaar (Jes. 9:6-7). En als wij 
Jesaja 6 vergelijken met Johannes 12:37-41, dan zien 
wij dat de Here der heerscharen, Wiens heiligheid en 
heerlijkheid door de serafs wordt geprezen, Dezelfde is 

als Jezus, die door Zijn volk is verworpen, want er staat 
geschreven: “Dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid 
zag en van Hem sprak”. 

Wij weten dus wie deze geheimzinnige Persoon was, 
die aan Abraham verscheen en die met Jakob worstelde 
(vgl. Gen. 32:24-30 met Hos. 12:4-6), die met Mozes 
sprak vanuit de braamstruik, met Gideon op de 
dorsvloer en met Manoach in het veld. Het was Jahweh 
en het was Degene, die op aarde kwam en de nederige 
Jezus van Nazaret werd. Van Hem wordt gezegd: “Hij 
kwam tot het Zijne”. Hij kwam bij dit volk, dat Hij uit 
Egypte had gevoerd, dat Hij geleid en beschermd had 
in de woestijn en in Kanaän gebracht had. Hij had hen 
zo vaak verlost en zo lang verdragen, maar toen Hij tot 
hen kwam vol genade en waarheid, hebben de zijnen 
Hem niet aangenomen. “Maar allen die Hem hebben 
aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God 
te worden, hun die in zijn naam geloven” (Joh. 1:11-
12). Wat een onmetelijke genade te behoren tot die 
mensen. 

 

Oorsprong: Le Messager Evangélique 1937-49  

Titel: Les anges 
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