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Engelverschijningen  
Rond de Kersttijd kwam er een EO Magazine uit over Zacharias. Een van de onderwerpen was engelen en engel-
verschijningen. In dat verband werd het verhaal van Nellie verteld: Nellie sprak in 1999 in Peru op een conferen-
tie. Wat de organisatie niet wist, was dat onder de 450 bezoekers terroristen aanwezig waren met dynamiet in 
hun rugzakken. De leider van de terroristen Manuel werd echter tijdens de bijeenkomst getroffen door de bood-
schap over Jezus’ onoverwinnelijkheid. De terroristen voerden hun daad niet uit. Manuel kwam in de maanden 
die volgden tot geloof. Maanden later vertelde hij aan de organisator van de conferentie over zijn voornemen om 
een aanslag te plegen. ‘Maar we konden niets’, zei hij, ‘want er was zoveel politie op straat, in de kerk en om de 
vreemdeling heen’. De organisator was verbaasd. Ineens besefte hij vol ontzag hoe dicht hij en de bezoekers van 
de conferentie bij de dood waren geweest. God had Zijn engelen gestuurd om te beschermen. 
 
Uit de belijdenis van onze kerk: NGB Artikel 12 
De schepping van de wereld en de engelen: Wij geloven dat de Vader door zijn Woord, dat is door zijn Zoon, de 
hemel, de aarde en alle schepselen uit niets heeft geschapen toen het Hem goeddacht. Daarbij heeft Hij aan elk 
schepsel zijn wezen, vorm en gestalte en verschillende taken gegeven om zijn Schepper te dienen. Wij geloven dat 
Hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert overeenkomstig zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige 
kracht, om de mens te dienen, opdat de mens zijn God dient. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn 
gezanten te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. 
 
Welke engelen worden er genoemd in de Bijbel? 
Het woord engel komt van angeloi, dat betekent boodschapper. Engelen als boodschappers van God kom je tegen 
in bijvoorbeeld Lukas 2, bij de herders in het veld. In Judas 6 en Openbaring 12:7 lees je over de aartsengel Mi-
chael. Als aartsengel heeft hij een persoonlijke naam 
gekregen. Daarnaast is hij van zo’n grote statuur, dat 
hij zich kan meten met de duivel zelf.  In Jesaja 6 
lees je over serafijnen, ze worden ook wel troonen-
gelen genoemd. Het woord serafijn heeft te maken 
met helderheid, brandend, oogverblindend. Ze pas-
sen bij de heerlijke aanwezigheid van God.  
Ten slotte, in Psalm 80:1, Ezechiël 10, 1 Samuël 4:4 
lees je over cherubim. Krachtige engelen die beho-
ren tot de troon van God. Je ontmoet ze ook bij de 
tabernakel. 
 
Schriftlezingen 
Ezechiël 10 
Hebreeën 1 
 
Tekst voor de preek: Handelingen 
1. Wie zijn de engelen 

a. Engelenverschijningen 
b. Wie zijn de engelen? 

2. Engelen en ons geloofsleven 
a. Gedienstige geesten 
b. Hebben we een eigen beschermengel? 
c. Betrokkenheid van de engelen 

 
Nadenkertjes  
‘Het is onmogelijk om over God te spreken zonder over de engelen te spreken’ (Calvijn) 
‘Gods volk berooft zich van veel troost als de betekenis van de engelen buiten beeld raakt’ (dr. W. van Vlastuin) 
‘Zou er in kerkelijke vergaderingen niet minder eindeloos doorgepraat en doorgezaagd worden over allerlei klein-
burgerlijkheden enzovoorts, als we zouden beseffen dat er engelen aanwezig zijn?’ (dr. W. van Vlastuin) 
 

In dit glas en lood werk zien we het visioen van Ezechiël 
waarover je leest in Ezechiël 10. 


