Bijbelstudie Centrum

“dienst der engelen” Hebreeën 1:1-14

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit moge-lijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het al-gemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Laten we lezen Hebr. 1:1-14 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken
had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft
tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de
reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den
hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel
ontvangen heeft.
Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom:
Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de
wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.
En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van
de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn
koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God,
uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, en als een mantel zult Gij ze oprollen,
als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En
tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot
een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van
hen, die het heil zullen beërven”?

We willen onze aandacht bepalen bij vers 14: ”Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven”? Met dienende geesten worden hier engelen
bedoeld.
Nu willen we stilstaan bij de dienst der engelen en dan wil ik u er allereerst hierop wijzen, dat het woord
“engel” in de Schrift in twee betekenissen voorkomt. De eerste betekenis is die van een boodschapper
Gods, die zowel engelen als mensen kunnen zijn.
We vinden b.v. beschreven, hoe Maleachi profeteert over Johannes de Doper als “engel des Heren”
(Grieks “angelos”), die de weg voor Zijn aangezicht bereiden zal. (Mal. 3:1). Zo werd ook de priester en
de dienstknecht, die de boodschap van God brengt en verkondigt “engel” genoemd. Zo ook lezen we,
hoe de Heer Jezus in de zeven zendbrieven van het boek “de Openbaring van Jezus Christus” steeds tot
Johannes zegt: ”Schrijf aan de engel der Gemeente”.
Natuurlijk was het niet zo, dat Johannes, een brief moest schrijven aan een engel; maar aan de
boodschapper van de Gemeente, d.w.z. dat deze de brief zou voorlezen aan die Gemeente, waarvoor
hij geroepen was als een gezalfde dienstknecht van de Heer.
Hier zien we dus, dat de voorganger “een engel” (“een bode”) wordt genoemd, wat we op verschillende
plaatsen in de Schrift vinden. Zelfs de Heer Jezus wordt in het Oude Testament “de Engel des Heren“
genoemd, hoewel Hij geen engel is, maar als eeuwig God ook de grote Boodschapper Gods is, want Hij
is immers het Woord van God.
Zo zegt Maleachi 3:1b ”plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van
het verbond” en dat is de Heer Jezus. Hier wordt het woord engel niet bedoeld in de betekenis van een
bijzondere orde van schepsels, maar alleen in de zin van “boodschapper“.
Maar daarnaast vinden we zeer veelvuldig vermeld de naam van engel en engelen als geesten wezens,
door God geschapen, die, lang voordat Hij de mens schiep, tot een heel andere orde behoren dan wij
aardse stervelingen. Deze engelen zijn dienende geesten, zegt het Woord, die van uit de Troon van God
uitgaan en er terugkeren; en die heel Zijn schepping moeten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor
het volvoeren van Gods opdrachten.
Zo vinden we ze dus al bij de aanvang, toen God de eerste materie schiep. De Schrift spreekt hier in
Hebr. 1:14 van “dienende geesten”, en in vers 7 ”En van de engelen zegt Hij (God): Die zijn engelen maakt
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tot winden”, welke vertaling niet juist is, want er staat in de Oude vertaling “geesten“, want wind en geest
is in het Grieks hetzelfde woord. Zo moet vers 7 luiden: ”Die Zijn engelen maakt tot geesten, en Zijn
dienaars tot een vuurvlam”.

Nu leert de Schrift ons, dat er vele verschillende orden onder deze hemelse, dienende geesten zijn. Zo
vinden we in de Schrift, dat daar engelen orden zijn, die bijzonder gesteld zijn over de aarde en de
natuur krachten, die de winden beheersen en de wateren; maar ook engelen over de zon, de maan en al
de sterren en planeten.
Aardbevingen zijn maar niet zo toevallig, zoals de wetenschap het voor wil laten komen en ze op natuurlijke wijze wil verklaren; maar dat is de grootste dwaasheid. Want alles wat in de natuur gebeurt, heeft
zijn achtergrond door deze engelendienst.
Achter iedere aardbeving, iedere eruptie van vuurspuwende bergen, moeten we zien, dat engelenmachten deze veroorzaken. Zo leert de Schrift het ons, dat er niets zo maar gebeurt, want God heerst over
heel Zijn schepping.
Ook de winden, als zij tot vernielende stormen worden, zijn het gevolg van het werk der engelen
machten. Dat komt duidelijk uit, als de Heer Jezus met Zijn discipelen op het meer van Galilea is en
terwijl Hij rustte en sliep, een ontzettende storm losbarstte, zodat het scheepje dreigde te vergaan. De
discipelen riepen de Heer wakker en toen bestrafte Hij de winden.
Maar dat was niet de wind zelf, die eenvoudig een geweldige stroming is in de aard atmosfeer, die door
de wetenschap wordt verklaard als gebieden van lage druk en van hoge druk. Maar deze gebieden
ontstaan door een engelen macht en deze worden door de Heer Jezus bestraft en ze gehoorzamen
Hem direct; want Hij is ook over de engelen Heer.
Zo vinden we dus vele verschillende orden van engelen. Zo is er een bepaalde orde, waarvan de Schrift
ons leert, dat over ieder volk, iedere natie een bepaalde engel als vorst is aangesteld. We lezen hoe de
engelvorst van Perzië 21 dagen tegenover de engel Gabriël staat, die van Gods troon is uitgezonden,
zodat Gabriël niet de boodschap kon brengen bij de profeet Daniël. Dan 10:12-13 “En hij zeide tot mij:
Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om
u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de
vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der
voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield”.

Toen de luchtvorst van Perzië tenslotte het onderspit moest delven, riep hij hulp in van de vorst van
Griekenland. Dan. 10:20 “Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen”.

Deze engelvorsten zijn ongehoorzaam aan God. Zo vinden, dat Michaël als engelvorst is aangesteld
over het volk Israël, Gods volk, maar die engel is volkomen gehoorzaam aan God. Maar alle engelvorsten zijn mede oorzaak dat het ene volk veel oorlogszuchtiger is dan het andere volk.
Zo vinden we dus in de Schrift een uitvoerige dienst van engelen. Maar ik wil u er op wijzen, dat “in den
beginne” alle engelen aan God gehoorzaam waren. Maar de Schrift leert ons, dat er twee soorten
engelen zijn: Engelen, die aan God gehoorzaam gebleven zijn en engelen, die opgestaan zijn tegen God
en Hem dus ongehoorzaam geworden zijn.
U vindt dit in Openb. 12:7 ”En er kwam oorlog in de hemel (de Hemelse Gewesten); Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog“.

Hier zien we dus twee groeperingen van engelen en iedere groep staat weer onder een engelvorst, een
aanvoerder; zo is Michaël, die tevens een aartsengel is, de aanvoerder van de engelenschare, die God
gehoorzaam gebleven zijn. Deze Michaël, de grote engelvorst staat voor de Troon van God en voert dus
al de engelen aan, die God getrouw gebleven zijn.
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De andere engelen, die in rebellie tegen God opgestaan zijn, staan ook onder een engelvorst en wel die
engelvorst, die de oorzaak van alle rebellie is en die wij kennen als “de morgenster, Lucifer”. Lichtdrager
was zijn naam, die in opstand kwam tegen God en die nu satan geworden is en in zijn val heeft hij een
derde der engelen aantal meegesleept.
Dit vindt u in Openb. 12:4 ”En zijn staart sleepte een derde der sterren des hemels mede en wierp die op de
aarde”.

Engelen worden in de Schrift symbolisch ook “sterren” genoemd, omdat het geesten zijn als vuurvlammen. Hun woonplaatsen zijn ook op de sterren en nu is een derde deel van het engelen heir, dat God
geschapen had in den beginne, met satan gevallen, over wie satan nu dus aanvoerder is.
Maar tweederde is God getrouw gebleven en die staan onder aanvoering van Michaël. Zo zien we dus al
een geestelijke strijd in heel de schepping, die bijzonder wordt beslist en uitgevochten en tot een voleinding gebracht in de mens op deze aarde, die God schiep.
En dat is nu het wonder! Die strijd is reeds, God zij daarvoor dank, beslist; want de Heer Jezus de
Christus der Schriften is Overwinnaar! Satan en zijn engelen bestaan dus bij de gratie van God en de
Heer Jezus. Weet u dat?
Satan is al reeds een totaal verslagen en overwonnen vijand, maar God heeft hem nog nodig tot ons
heil. Want de engelen zijn dienende geesten en nu worden de engelen, die God getrouw gebleven zijn,
in de Schrift genoemd: “engelen des Heren” van wie Michaël aanvoerder is. Hij is ook zelf onderworpen
aan de Heer Jezus, want Hij is over de engelen Heer en regeert over alle engelenmachten.
In Handelingen vindt u verschillende malen, hoe een engel van de Heer handelt: b.v. in Hand. 5:19, toen
Petrus en Johannes in de gevangenis zaten en een engel van de Heer hen kwam bevrijden. En ook in
Hand. 8:26, toen Filippus zijn opdracht kreeg van een engel van de Heer, die tot hem sprak: ”sta op“.
We zien dus, dat de engelen gedienstige geesten zijn, uitgezonden voor hen, die het heil zullen beërven
en dat zijn Gods kinderen. Worden er ook voor hen engelen van de satan gebruikt? Ja, zeker, maar
alleen voor hen, die gehoorzaam zijn en vooral zelfs voor die kinderen Gods, die heel bijzonder
gehoorzaam zijn.
Dan gebruikt de Heer zelfs ook nog eens een engel van de satan voor Zijn kind. U vindt dat b.v. in 2 Cor.
12:7 ”Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des
satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen”.

Paulus was een bijzonder gezegende en gezalfde dienstknecht en op een bijzondere wijze geroepen,
daar hij de eerste apostel der heidenen was. Aan hem werden verborgenheden van God geopenbaard,
zoals aan geen andere apostel is gebeurd. Paulus heeft inzicht gekregen in het geheimenis van Christus
als geen van de anderen en was begiftigd met bijzondere geestesgaven en uitgerust met bijzondere
geesteskracht.
Denk maar eens hoeveel zieken er genezen werden in zijn dienst en boze geesten uit de mens gingen.
Hij was zelf opgetrokken geweest tot in de derde hemel, in het paradijs en had daar dingen gehoord en
gezien, die geen mens geoorloofd is uit te spreken.
Maar God en de Heer Jezus waakten over deze gezalfde dienstknecht. Daar Paulus een gewoon mens
was van vlees en bloed, zou hij bij deze bijzondere dienst en openbaring heel gauw tot hoogmoed en
zelfverheffing hebben kunnen komen. Daarom gebruikt de Heer Jezus een engel van de satan om hem
klein te houden. Dat nu, is de wijsheid Gods. Hij gebruikt satan en zijn engelen, die zelf door hoogmoed
ten val gekomen zijn, om zorg te dragen, dat Zijn kinderen niet tot hoogmoed komen.
Dat klinkt nu wel heel vreemd, maar dat is nu de wijsheid Gods. Daarom bestaan satan en zijn engelen
bij de gratie Gods, want God heeft hen nog nodig, om hen te gebruiken tot heil van Zijn kinderen. De
Heer Jezus is de goede Herder, maar ik heb u wel eens meer gezegd, dat die goede Herder ook
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herdershonden heeft. Zo mogen satan met zijn engelen de herdershonden van de Heer Jezus zijn, die
wel eens tussenbeiden moeten komen om een schaap een knauw te geven, opdat het weer dichterbij de
Herder zal komen.
In onze onbekeerde staat, toen we nog niet onder de vleugels van de Heer waren, was satan de
verscheurende wolf; maar zo gauw, als we een kind van God geworden zijn, wordt hij voor ons de
herdershond, want ook hij moet ons dienen.
Hij tracht ons wel te bijten, maar dat laat de Heer toe; niet tot ons verderf, maar omdat het schaap op de
verkeerde weg is en te ver van de kudde afgaat; op plaatsen komt, waar het niet wezen moet. Dat is de
wijsheid en de liefde van God.
Daar zijn voorbeelden genoeg van in de Schrift, zoals we ook reeds lazen in 2 Cor. 12:7 ”Daarom is mij,
opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met
vuisten te slaan”. Paulus ging er aanvankelijk voor bidden, of de Heer hem daarvan wilde verlossen,
maar de Heer sprak: ”Mijn genade is u genoeg”.

Dat is de liefde en bewaring van God en zo moet alles mee dienen ten goede, broeders en zusters. Ook
dit mogen we wel eens goed gaan verstaan; al zetten we dikwijls een vraagteken achter sommige
dingen en we moeten weten, dat de Heer iets toelaat tot ons eigen welzijn.
Het is wijsheid, wat God doet, al verstaan we dat niet direct. O, dat we ons toch eens laten leren door de
Schrift en ons door Gods Geest laten onderwijzen! Ik denk, dat Paulus het ook niet begrepen heeft, toen
hij de jonge Gemeente van Tessalonica, die uit de heidenen voortkwam, slechts drie sabbatten het
Evangelie mocht brengen en er toen een ontzettende vervolging uitbrak en hij met de zijnen de wijk
moest nemen.
Die jonge Gemeente ging hem zeer ter harte, want die werd toen vervolgd en verdrukt door de machten
der duisternis en door de heidenen. Wel trachtte Paulus steeds weer een gelegenheid te vinden om
terug te keren naar Tessalonica, want zij hadden nog zo zeer een herder en leraar nodig, die hen moest
onderrichtten.
Wat kunnen wij God danken voor dit wijs beleid, ja, we kunnen Hem daar niet genoeg voor danken!
Satan zal beslist al zijn haren, als hij die had, uit zijn hoofd getrokken hebben en hij had Paulus liever
naar Tessalonica laten gaan; want hij wist niet dat Paulus toen, geleid door de Heilige Geest, naar de
pen greep. Daarom hebben we nu die kostbare twee brieven aan de Tessalonicensen, die ons
openbaringen geven, die we in de andere brieven niet vinden, n.l. over de wederkomst van de Heer in
verband met de Gemeente en over de wederkomst van de Heer in verband met Israël en al de
volkerenwereld. God zorgde evenwel, dat de Gemeente van Tessalonica niet omkwam.
Zo vinden we het altijd. Zoals ook met de apostel Johannes, hij was, als enige overgeblevene van al de
apostelen, die de marteldood gestorven waren, opziener van de Gemeenten in de provincie Asia. Deze
Gemeenten hadden zijn leiding zo nodig, want er waren Christen vervolgingen uitgebroken.
Ook waren er valse leraars in hun midden gekomen, wat we lezen in de zeven zendschrijven van
Openbaring 2 en 3, die o.a. “de leer der Nikolaïeten” en “de leer van Bileam” brachten, valse profeten
dus. Natuurlijk is Johannes vol zorg daarover.
Wat gebeurt er nu? Terwijl hij juist zo nodig is bij deze Gemeenten, laat God toe, dat de satan hem
gevangen zet op het eiland Patmos. Hij wordt dus uitgeschakeld voor deze Gemeenten.
Maar laten we God er voor danken, want daardoor hebben we nu het boek “de Openbaring van Jezus
Christus”, dat we anders nooit gekregen hadden! Want daar op Patmos verscheen de Heer Jezus aan
Zijn getrouwe apostel en heeft hem de volle openbaring gegeven van heel het Gemeente tijdperk,
zolang de Gemeente hier op aarde is en ook wat daarna zal geschieden tot aan het einde toe.
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Prijst God, want dat is de volle openbaring van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Denkt u niet, dat
satan, als hij dat geweten had, dan zou hij al zijn engelen en duivelse machten ingezet hebben, om de
apostel Johannes maar stil bij zijn Gemeenten te laten daar in Asia. Ziet u nu, wie er regeert? De Heer
Jezus is Heer, Hij regeert! Want Hij heeft de Naam, die boven alle naam is en alle engelen en machten
en krachten zijn aan Hem onderworpen.
Dat zegt 1 Petr. 3:21-22 “Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van
lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus
Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten
Hem onderworpen zijn”.

Zo zien we dus twee soorten engelen, maar beiden moeten zij Gods volk dienen. Waar is uw angst, uw
vrees nog? Alles moet medewerken ten goede, want Jezus is Heer!
Nu wil ik u nog iets laten zien van de engelen dienst, bijzonder voor het kind van God en wel een dienst
bijzonder in de Gemeente. We vinden in Matt. 18:10 dat de Heer Jezus zegt: ”Ziet toe, dat gij niet één
dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van
Mijn Vader, die in de hemelen is”.

Jezus spreekt hier van “één dezer kleinen” en in vers 2 staat:”En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in
hun midden” en van dat kind ging Hij over op Zijn kinderen, de discipelen, die Hij ook wel kleinen noemt.
Zo zien we, dat elk kind van God een engel heeft, een engelbewaarder, dat is niet rooms, dat is Bijbels.
Het zijn engelen in de hemel, dus Gods engelen, die over hen waken en die bijzonder met hen
verbonden zijn. Dit wist de eerste Gemeente zeer duidelijk. Kijkt u maar naar Handelingen 12, als Petrus
in de gevangenis zit met de bedoeling, dat men hem zal onthoofden en de Gemeente dan voortdurend in
gebed is voor hem.
Dan zend God een engel om hem te verlossen en als Petrus in die nacht dan aan de deur van het huis
klopt, waar de discipelen zijn, dan denken zij, dat het zijn engel is en niet hijzelf. Hand. 12:15 “En zij
zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn
engel”. Want ieder kind van God heeft een engel en Petrus was een kind van God. Het is heerlijk, dat we

dat mogen weten!
Maar het weten, dat het eigenlijk de Heer Jezus Zelf is, die over ons waakt (want Hij is Heer van de
engelen) is nog heerlijker. Maar, waar de Heer Jezus persoonlijk bij de Troon van de Vader is, heeft Hij
Zijn heilige engelen, die Zijn kinderen bewaren in Zijn Naam.
Het is dus de Heer Zelf door middel van deze heilige engelen dienst. Daarom zullen we niet de engelen
zoeken, maar de Heer zelf! Ik weet niet, of u in deze moderne tijd van materialisme aan deze dingen nog
gelooft, want door het ongeloof ervaart men zo weinig van deze engelendienst; maar zij is er wel en
even reëel als vroeger.
In Ps. 91:9-12 staat immers geschreven: “Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot
uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u
zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw
voet niet aan een steen stoot”.

Deze woorden gelden voor de Heer Jezus, maar zij zijn ook voor ons waar. Dat is een heerlijke
werkelijkheid! Want we zijn hier in een boze wereld, omringd door vernietigende krachten. Maar God en
de Heer Jezus bewaart ons. Zo zullen wij allen wel zulk een bewaring ervaren hebben, want de Heer is
getrouw en Zijn Woord is de waarheid. Zo vinden we ook, hoe engelen ons in bepaalde omstandigheden
sterken.
We denken allereerst aan de Heer Jezus zelf, toen in de hof van Gethsemane Zijn lichaam deze enorme
strijd niet meer aan kon en toen Hij daar dodelijk beangst was en het zweet als bloeddruppels op de
aarde viel, verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.
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Luc. 22:43-44 “En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk
beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen”. Hier ging het

niet om geestelijke kracht, maar om lichamelijke kracht.
Toen Paulus als gevangene naar Rome werd gevoerd en de schipbreuk dreigde, door het niet luisteren
naar de waarschuwing van Paulus, dat er veel gevaar zou komen, als zij niet zouden blijven overwinteren in een haven op Kreta. Toen het schip volledig dreigde ten onder te gaan en allen wanhopig
waren sprak Paulus in Hand. 27 : 23-26 “Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en
die ik vereer, bij mij gestaan, 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. Daarom, mannen, houdt moed, want dit
vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is. Maar wij moeten op een of ander eiland
stranden”.

En zo werden zij allen bemoedigd door deze boodschap. Welk een wonderlijke engelen dienst is dat!
Ook lezen we in Hand. 12:7-10 “En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek,
en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn
handen. 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. En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet, dat het werkelijkheid
was, wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. 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 één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem”.

Petrus werd wederom bevrijd uit de gevangenis door een engel van de Heer; zijn ketenen vielen van zijn
handen en de zware deuren van ijzer gingen vanzelf open en vielen weer in het slot en niemand merkte
iets. Ja, Hij is Dezelfde ook nu nog en waar het nodig is, gebeuren zulke dingen ook vandaag nog.
Nu wil ik u nog iets laten zien. De Heer Jezus zegt in Luc. 16:22 ”Het geschiede, dat de arme stierf en
door de engelen gedragen werd in Abraham’s schoot“. De Schrift zegt, dat, als een kind van God sterft, er
ook een engelendienst is. Zij zijn a.h.w. degenen die het kind opwachten, als het uit het lichaam stapt,
om het te dragen en te brengen naar zijn nieuwe woonplaats. Is dat niet heerlijk! Evenals bij de
natuurlijke geboorte de naaste familieleden en de dokter of vroedvrouw, enz. er bij zijn, om het kind op te
wachten.
Als laatste wil ik nog op iets wijzen, wat we vinden in het Matteüs en Marcus Evangelie. Als de Heer
Jezus in de woestijn is en verzocht wordt en Hij gehoorzaam blijft aan Zijn God en Vader, door de satan
steeds te verslaan met: ”er staat geschreven“ en de satan van Hem moet wijken, dan lezen we in Matt. 4
vers 10-11 “Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult
gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden
Hem”.

Toen de Heer standvastig en gehoorzaam bleef aan het Woord van God, moest satan en zijn duivelse
engelen wijken en gingen de engelen Gods Hem dienen. Dat staat er niet alleen voor de Heer Jezus,
maar ook voor ons.
Want als wij als kinderen Gods willen luisteren naar het Woord en er aan gehoorzamen en doen, wat de
Heer zegt, dan moet satan en zijn boze engelen van ons wijken en zullen Gods heilige engelen ons
gaan dienen. Dat kunnen zij nooit, als we ongehoorzaam zijn.
In Hebr. 12:22-24 staat “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering
van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw
verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel”.

Bedenk dat we in deze gemeenschap der heiligen reeds zijn en dat ook nu de engelen toeluisteren. In
elke samenkomst zijn zij hier, daar ben ik van overtuigd, al zien we ze niet. Waarom zien we ze niet en
waarom verrichten zij hun dienst op de achtergrond?
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Dat is de wijsheid van God, omdat we anders de engelen zouden vereren en aanroepen; en dat wil God
in geen geval, want we zullen de Heer alleen vereren en Hem aanroepen.
Johannes, deze heilige apostel van de Heer, aan wie op Patmos al die wonderlijke dingen door een
engel van de Heer werden getoond, valt neer en wil die engel aanbidden; maar dan zegt deze engel:
”doe dat niet, ik ben een mede dienstknecht, aanbid God”!

Ziet u hoe gauw we geneigd zijn, dat te gaan doen, als we een engel zouden zien. Daarom blijven ze
voor ons onzichtbaar en hebben zij hun dienst op de achtergrond, maar daarom even reëel en werkelijk.
Maar we weten het is alles van de Heer, die het alles geeft en bewerkt, die ook der engelen Heer is.
Laten we Hem daarom aanbidden.
Amen.
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