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Engelen 
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 
Wat zegt de Bijbel over engelen? Daar zegt de Bijbel veel over. Daarom 
volgt er deze keer een Bijbelrooster over engelen. 
 
De Bijbel leert in Psalm 91:11 en 12: Want Hij zal Zijn engelen van u 
bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen 
dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. 
‘Rondom de troon van de Heere staat het ontelbare leger van Zijn 
dienaren, die zuivere troongeesten, die Zijn aangezicht zien als 
krachtige helden, Zijn woord doen en op Zijn wenk zich haasten tot 
hulp van Zijn kinderen.’ (Donner) 
Voorbeelden van engelen als beschermers, bewakers, bevrijders, hun 
zorg en hun blijdschap lees je allemaal in het Bijbelrooster. Lees ze 
allemaal en zing over de engelendienst: 
 God heeft een engelenbestel; 
 zij redden uit gevaren. 
 Hij geeft ze tot uw rust bevel; 
 zij zullen u bewaren. 
 In al uw wegen zullen zij 
 u op hun handen heffen, 
 opdat uw voet, van aanstoot vrij, 
 een weg vindt, glad en effen. 
   Psalm 91:6 (berijming ds. C.J. Meeuse) 
 
12 februari Engelen als bewakers 
Lezen:  Genesis 3:14-24 
Zingen:  Psalm 103:7 

➢ Waar wordt het eerst in de Bijbel over engelen als bewakers gesproken? 
➢ Wat moest er bewaakt worden en waarom? 
➢ Hoe worden de engelen hier genoemd? (vers 24) 
➢ In de tabernakel en later in de tempel zie je veel voorbeelden van de cherubim. Lees: Exodus 

25:17-22 26:1, 1 Kronieken 25:18, 2 Kronieken 3:10-13. 
 
13 februari Engelen als boodschappers 
Lezen:  Genesis 19:1-13 
Zingen:  Psalm 11:4 

➢ Wat moeten de twee engelen als boodschappers van God aan Lot gaan vertellen? 
➢ Hoe zien de engelen er hier uit? 
➢ Onze tijd wordt vaak vergeleken met de dagen van Lot. Waarom? 
➢ Krijgen de engelen nu ook nog een taak van God? 
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14 februari Engelen voor Gods troon 
Lezen:  Jesaja 6:1-9 
Zingen:  Psalm 103:10 

➢ Hoe worden engelen genoemd die dienen en aanbidden voor Gods troon? 
➢ Wat is hun dienst als Jesaja serafs in een visioen ziet? 
➢ Wat roept de één tot de ander? 
➢ Wat ziet en beleeft Jesaja allemaal? 

 
15 februari Een engel als beschermer 
Lezen:  Daniël 3:19-30 
Zingen:  Psalm 66:5 

➢ Wie beschermt God door een engel in deze geschiedenis? 
➢ Noem oorzaak en gevolg. 
➢ Wat is de belofte van God in Jesaja 43:1-3? 
➢ Blijft Gods belofte ook in 2023 van kracht? 
➢ Noem eens voorbeelden of vraag er naar aan anderen.  

 
16 februari Een engel als bevrijder 
Lezen:  Daniël 6:17-29 
Zingen:  Psalm 27:2 

➢ Met welke woorden getuigt Daniël in de leeuwenkuil over de hulp van zijn God? 
➢ Kun je iets vertellen over Daniëls vertrouwen op de Heere? 
➢ Met welke woorden getuigt koning Darius over de God van Daniël? 
➢ Wat is het verschil tussen de twee getuigenissen? 

 
17 februari De engel Gabriël 
Lezen:  Daniël 9:20-27 
Zingen:  Psalm 143:1 

➢ Aan wie verscheen de engel Gabriël om gebedsverhoring bekend te maken? 
➢ Voor wie heeft God deze engel later ook gebruikt om te laten weten dat het gebed verhoord is? 

(Lukas 1:10-13) 
➢ Ken je nog meer Bijbelplaatsen waarin je kan lezen dat God de engel Gabriël gebruikte om een 

boodschap te brengen?  
 
18 februari Engelenzorg 
Lezen:  Psalm 91 
Zingen:  Psalm 91:5 

➢ Wat belooft God in Psalm 91 over Zijn engelenzorg? 
➢ Voor wie is deze zorg tot troost en bemoediging? 
➢ Waar denk jij concreet aan als je over de dienst van engelen leest en hoort?  

 
19 februari Engelenzang 
Lezen:  Lukas 2:8-14 
Zingen:  Psalm 89:3 

➢ Vertel iets over de engelenzang en noem de woorden: eer, vrede en mensen. 
➢ Bij Wie kom je terecht als je over deze woorden spreekt? 
➢ Welke liederen zing jij graag? Komen die overeen met die drie woorden? Vertel.  

 
20 februari Blijdschap bij de engelen 
Lezen:  Lukas 15:1-10 
Zingen:  Psalm 72:11 

➢ Lees vers 2. Waarom gaat de Heere Jezus de farizeeën en schriftgeleerden een gelijkenis 
vertellen? 

➢ Waren zij blij als er zich één bekeerde?  
➢ Wie zijn er wel blij mee? (vers 10) 
➢ Wat leert dit ons? 
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21 februari  Jezus’ dienaars 
Lezen:  Mattheüs 4:1-11 
Zingen:  Psalm 35:2 

➢ Waarom komen de engelen níet bij Jezus? (vers 6) 
➢ Waarom komen ze nu wél bij Jezus? (vers 11) 
➢ Praat over Jezus’ macht over de satan, maar ook over Zijn macht over de engelen. 

 
22 februari Engelenglans 
Lezen:  Handelingen 6:8-15 
Zingen:  Psalm 34:4 

➢ Welk getuigenis geeft de Bijbelschrijver over Stefanus? (vers 8) 
➢ Waarom stenigen ze hem? 
➢ Welke martelaarskroon geeft de Heere aan Stefanus? (vers 15) Praat erover.  

 
23 februari Engel van satan 
Lezen:  2 Korinthe 12:1-10 
Zingen:  Psalm 123:2 

➢ Wat is het verschil tussen een engel uit de hemel en een engel van satan? 
➢ We lezen in vers 7: Aan Paulus werd een engel van satan gegeven. (vers 7) Wie gaf die engel des 

satans en waarom? (vers 2-4) 
➢ Hoe kon Paulus toch blij zijn? 

 
24 februari Engel opent deuren 
Lezen:  Handelingen 12:6-17 
Zingen:  Psalm 33:10 

➢ Wie bevrijdde Petrus uit de gevangenis? (vers 6-10) 
➢ Petrus vertelt aan de gemeente: De Heere heeft mij bevrijd. Waarom zegt Paulus: De Heere en 

niet: De engel? (vers 17) 
➢ Welke les ligt hierin over het vereren van engelen?  

 
25 februari De engel der gemeente 
Lezen:  Openbaring 2:1-7 
Zingen:  Psalm 45:1 

➢ Wie wordt bedoeld met: de engel der gemeente? (vers 1) 
➢ Waarom wordt de engel (de voorganger) en niet de gemeenteleden aangesproken? 
➢ Wie zou je in onze tijd de engel der gemeente kunnen noemen?  


