
Onderwerp: Spirituele oorlogvoering 

Les 1 

Tekst: Lucas 1.26-35 

Doelstellingen: weten Het ministerie van de engelen 

                     Analyseren De engelen als God's schepping om de heiligen te verheerlijken en te dienen 

                     Leren Over de aard van de engelen 

    

Gids voor deze Preekstudie:  

• Begin Lifegroup met gebed ( max 5 minuten) 
• Begin gesprek met de Icebreaker ( max 5 minuten) 
• Ga verder met punt 2 ( max 10 minuten) en daarna punt 3 ( max 30  

minuten) 
• Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar ( max 10 minuten) 
• Opmerking: de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook  

proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat 
er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van 
de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van 
je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons 
geroepen om het leven te implanteren, vrienden en buren uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je 
eigen groep te stichten.  

Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een 
zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als 
leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete 
punten. ( max 2 minuten per persoon)  

                   

Inleiding 

 
De engelen zijn aanwezig in de Bijbel van het boek van Genesis aan het boek van Openbaring, en het aantal hen 
is ontelbare. Ze verschenen aan veel mensen in de geschiedenis van Godsvolk, voor een specifieke missie. Deze 
les is bedoeld om aan te tonen dat ze geen mythen of legendes zijn, maar echte wezens, en ze blijven handelen 
in het leven van de kerk. 
 

I-De Engelen 

 

1. wie zijn ze? Engelen zijn een klasse wezens die door God zijn geschapen, net zoals mensen zijn geschapen. 
Het woord "Engel" kwam naar onze taal vanuit het Latijnse angelus, een transliteratie van de Griekse term 
angelos, die de Septuagint gebruikte om het Hebreeuwse mal'ak, "boodschapper, engel", te vertalen. In onze 
cultuur, wanneer we over een engel spreken, begrijpen we allemaal wat dat betekent; De spirituele en 
bovennatuurlijke wezens die de hemel bewonen komen voor de geest. Maar de term heeft een bredere 
betekenis. 



2. de Grieken en de Romeinen. 
De Griekse wereld gebruikte angelus als boodschapper of ambassadeur in menselijke zaken, iemand die 
spreekt of handelt namens degene die hem gezonden heeft. Dit was het woord dat in de Septuagint werd 
gebruikt om het Hebreeuwse mal'ak te vertalen. Onder de Romeinen was het idee niet anders dan de Grieken. 
3. In de Bijbel.  
De term mal'ak, in de joodse cultuur, wees op een hemelse en spirituele wezen begiftigd met bovennatuurlijke 
krachten (Ps 103,20, 2 Pe 2,11). Zij behoren aan het hof van Yahweh in de hemel, waar zij hem prijzen en hem 
dienen (Jes 6.2.3, Openbaring 5.11, 7:11). Het is belangrijk om nooit uit het oog te verliezen dat dit woord ook 
van toepassing is op menselijke boodschappers; De profeet Haggaï werd geroepen van Malak Yahweh, "de 
ambassadeur van de Heer" of "gezonden door de HERE". Johannes de Doper is een ander voorbeeld van het 
gebruik van de term voor mensen (Ml 3.1, Mk 1,2-4). 
 
II – Hemelse wezens om te dienen 

 
1. Natuur  
Engelen zijn spirituele wezens en onzichtbaar voor menselijke wezens. Ze zijn bovennatuurlijk en hebben, net 
als mensen, een rationele aard. Ze zijn in grote menigten in de hemel (Heb 12.22, Openbaring 5:11). Als wezens 
zijn ze niet autonoom of onafhankelijk; ze handelen niet als zodanig en hebben nooit aanbidding ontvangen. 
Hun woning is de hemel en zij zien altijd het aangezicht van de Vader (Mt 18,10). Ze hebben geen fysiek 
lichaam of materiaal, maar ze kunnen in de menselijke vorm aanwezig zijn, wanneer de angelofanische 
manifestaties vinden plaats. Deze occasionele verschijningen zijn bijbels (Jz 13,6, Hb 13,2). De engelen 
reproduceren niet of zijn onderhevig aan de dood (Mk 12.25, Lk 20.36). 
2. Handel. Je kunt niet alle activiteiten van de engelen in zo weinig ruimte beschrijven. De Bijbel toont hun 
uitvoering in de verschillende sferen in de hemel en op aarde. Een van zijn activiteiten, en de belangrijkste 
daarvan, is God te prijzen en te verheerlijken (Ps 148.2, Open. 7.11, 12). ze verrichten werken ten gunste van 
mannen en vrouwen om te helpen in hun moeilijkheden, en zij brengen de geredden naar het eeuwige tehuis 
(Lukas 16,22). 
3. De actie van de engelen tijdens de bediening van Jezus. Zijn deelname begint al vóór de geboorte van Jezus, 
toen de engel Gabriel de geboorte van Johannes de Doper aankondigde aan Zacharia (Lukas 1.18-19) en zes 
maanden later, de geboorte van Jezus aan Maria (verzen 26-31). Engelen waren altijd aanwezig tijdens de 
aardse bediening van Jezus, de verleiding van de woestijn, in de lijdensweg van Gethsemane, Zijn opstanding 
en hemelvaart (Mk 01:13, Luk 22,43, Mt 28,2-6, Hand 1.10) . 
 
III-De Engelse categorieën 

De Bijbel noemt de engelachtige categorieën zonder details van hun aard te presenteren; het manifesteert zich 
alleen in sommige gevallen, zoals we hieronder zullen zien. 
1. De engelachtige hiërarchieën. De apostel Paulus omvat in deze hiërarchieën twee verschillende wezens: 
"tronen en heerschappijen" en "vorstendommen en machten" (Kol 1.16). Sommigen geloven dat de eerste een 
verwijzing naar "zichtbare dingen" is; en de andere twee, voor de 'onzichtbare dingen'. De tronen in de hemel 
(Dn 7.9, Open 4.4), maar de Pseudepigraaf literatuur van de oude rabbijnen hebben de tronen als hemelse 
wezens. De meeste van de nieuwtestamentische sprekers herkennen de term 'tronen' in die context als de 
engelachtige classificatie. Heerschappijen verwijzen naar de hemelse machten (Efe 1.20,21). 
2. Serafijnen en cherubijnen. Het zijn twee andere categorieën van engelen waarop de Bijbel iets meer onthult 
dan de vorige categorieën. De term serafijnen betekent "vlammend, helder, schitterend". Serafijnen zijn 
bovennatuurlijke wezens die geassocieerd zijn met de heerlijkheid van Yahweh en vertegenwoordigen 
aanwezigheid, grootheid en goddelijke majesteit (Jes 6.2). De cherubijnen symboliseren de transcendentie van 
God, die "woont tussen de cherubijnen" (1 Sm 4: 4). Ze worden voorgesteld als gevleugelde wezens die op de 
genadetroon van de Ark van het verbond zijn geplaatst (Exodus 25,18-20; 37,7-9). 
3. Aartsengelen. Deze term betekent opperhoofd of leider van de engelen. Dit woord wordt slechts twee keer 
in de Bijbel, "stem van de aartsengel" (1 Tessalonicenzen 4:16) en "maar de aartsengel Michaël, wanneer ik de 
volgende ..." (Judas 9). Theologische verhandelingen omvatten gewoonlijk Gabriël als de aartsengel. Michael en 
Gabriel zijn de enige engelen die met name in de Bijbel worden genoemd. Betekent Michael's naam, mikhael in 
het Hebreeuws, "wie is als God? "En" Gabriel "gvriel," man van God "De Heilige Schrift onthullen er meer 
dingen in de hemel, van dezelfde aard en dezelfde positie van de aartsengel," en ziet, Michael, een van de 



voornaamste vorsten, kwam hij naar mij te helpen, en ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië 
"(Daniel 10:13). Zie dat “een van de voornaamste vorst " toont aan dat er anderen zijn als Michael. 
 
IV-Jezus en de aartsengel Michaël 
 
De bediening van de engelen in relatie tot Jezus komt van de aankondiging van zijn geboorte tot zijn 
hemelvaart. Michael is een engel en hij is ook opgenomen in deze bediening. 
1. De identiteit van Michael. De Schrift spreekt heel weinig over die engel. Zijn naam verschijnt vijf keer in de 
Bijbel, als "vorsten" (Dn 10.13,21; 12.1), aartsengel (Jd 9) en strijder tegen Satan en zijn engelen (Openbaring 
12.7). Sommige religieuze groepen leren dat Michael Jezus Christus zelf is. Deze gedachte verbaast ons niet, 
omdat een van die groepen een Arianisten* zijn. Wat ons opvalt is het feit dat andere christelijke groepen, die 
beweren in de Drie-eenheid te geloven, de Schepper verwarren met het schepsel. 
2. het grote verschil. Het is niet waar dat de Heer Jezus Christus dezelfde Michael is, want er is een berucht 
verschil tussen beide: Jezus is God, de Schepper en transcendent, Michael is een engel, daarom schepsel (Joh 
1,1-3, Kol 1.16,17; Judas 1. 9). Jezus wordt zelfs door de engelen vereerd, en zelfs dus door Michael; echter, 
Michael, die een engel is, kan geen aanbidding ontvangen (Hb 1.6, Open. 19.10, 22.8.9). Jezus is de Heer der 
heren en Michael is de vorst (Openbaring 17.14, Dn 10.13,21). Het is daarom niet mogelijk om de Schepper met 
het schepsel te verwarren. 
 
Conclusie 
 
De Bijbel brengt veel informatie over engelen en, ondanks de ontelbare bijbelverwijzingen, weten we nog 
steeds heel weinig over wie ze zijn en wat ze doen. Het verschil tussen engelen en mensen zit onder andere in 
het feit dat de Schepper ons de voortplantingscapaciteit heeft gegeven en daarom, toen hij de mens schiep, 
creëerde hij een paar dat anderen van dezelfde soort zou voortbrengen. De engelen reproduceren niet. 
 
Subsidie voor de leraar 
Arianism= Een doctrine van de vierde eeuw, gesticht door Ariano Van Aexadria, die ontkende dat Christus en 
God de vader van dezelfde aard was, en dat Christus had kunnen worden geschapen zijn. 
 
 
 


