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Engelen - uiterlijk, eigenschappen en taken 

 

Deze notitie is onderdeel van een serie notities bedoeld om het onderwerp engelen in een 

huiskring / gespreksgroep te bespreken. De serie bestaat uit de volgende delen. 

 

Engelen - uiterlijk, eigenschappen en taken 

Engelen - positie van engelen 

Engelen - Engel des Heren 

Engelen - engelvorsten of engelen van de volken 

Engelen - gevallen engelen 

 

Elke notitie uit deze serie kan afzonderlijk worden besproken. Deze notitie gaat over het 

uiterlijk, de eigenschappen en de taken van engelen. 

 

De onzichtbare wereld 

 

God schiep de hemel en de aarde. Op de aarde schiep God de dieren en de mensen. God 

schiep ook onzichtbare wezens. Zoals we de groepen mensen en dieren kennen uit de 

zichtbare wereld, zo heeft de bijbel het ook over goden of engelen uit de onzichtbare wereld.  

 

Wat leer je uit de volgende tekst over de onzichtbare wereld? - Kolosse 1:16 

 

Hoe zien engelen er uit?  

 

Welke kenmerken over het uiterlijk van engelen kun je afleiden uit de verschijning van 

engelen bij de opstanding van de Heer Jezus? - Mattheüs 28:2 - 3 

 

Hoe kunnen engelen zich ook voordoen? - Handelingen 12:15 - Hebreeën 13:2 

 

Welke kenmerken noemt Daniël op van het uiterlijk van een engel? 

 

Daniël 10:5  … zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met 

goud van Ufaz; 6 Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, 

zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en 

het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. ...18 Toen raakte hij, die er 

uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht 
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Soms worden engelen in de bijbel beschreven met vleugels. Welke engelen zijn dat in het 

bijzonder? - Jesaja 6: 2  

 

Eigenschappen van engelen 

 

Engelen weten niet alles. Welke dingen waren onbekend bij engelen? 1 Petrus 1: 12 

 

Uit dit zelfde vers en uit Lucas 15:7 kunnen nog meer eigenschappen van engelen worden 

afgeleid. Welke zijn dat? 

 

De volgende teksten leren ons iets over het feit dat engelen wel gebonden zijn aan ruimte. 

Als dat niet zo was zouden zij zich dan zo verplaatsen, zoals in deze verzen staat ?   

 

Genesis 28: 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan 

de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden 

daarlangs neder. 

 

Daniël 9: 21 Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren 

gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. 

 

Johannes 1: 52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de 

hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen. 

 

Wat kun je afleiden over engelen in de volgende verzen ? Job 4: 18 - 2 Petrus 2: 4 

 

Hoewel engelen dus kunnen zondigen, liggen zij blijkbaar niet onder het oordeel van de 

dood. Wat wordt er over engelen gezegd in Lucas 20: 36 ? 

 

Engelen kunnen pijn lijden. Van welke engel staat dat voorspeld in Openbaring 20:10 ? 

 

Taken van engelen 

 

Engelen voeren veel taken uit. Je kunt voorkomen dat het een eentonige zoektocht door de 

Bijbel wordt door de volgende vragen te verdelen over de leden van de kring en daarna ieder 

de vraag te laten beantwoorden. 
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1. De vele taken die engelen uitvoeren, kunnen worden gegroepeerd door ze te relateren aan 

de personen waarop die taken betrekking hebben. Zo voeren engelen taken uit in relatie tot 

het volk Israël Welke taak is dat? - Exodus 23:20 

 

2. Bij welke gebeurtenis van dit volk speelden de engelen een bemiddelende rol? - 

Handelingen 7: 38 en 53  

 

3. In het land dat God aan Zijn volk Israël had beloofd woonden eerst andere volken. Welke 

taak zou een engel uitvoeren in relatie tot deze vijanden van Israël? - Exodus 33:2 

 

4. Welke taak voeren engelen uit in 2 Samuel 24:16?  

 

5. In het Bijbelboek Openbaring worden engelen vaak genoemd. Je kunt de volgende 

gedeelten doorlezen om een beeld te krijgen van de taak die zij uitvoeren. 

 

Openbaring 7:1-3 

Openbaring 8:2-6 

Openbaring 9:13-15 

Openbaring 10:1-7 

Openbaring 14:15-20  

 

6. Hoe worden engelen, die oordelen van God uitvoeren, wel aangeduid? - 1 Kronieken 21:15 

- Psalm 78:43 - 1 Korinthe 10:10 

 

7. Wat gebruiken engelen blijkbaar bij het uitvoeren van Gods oordelen? - 1 Kronieken 21:16 

- 2 Koningen 19:35 - Handelingen 12:21-23 

 

8. Over wie gaat de volgende tekst en wat doen engelen voor hen? En wat leer je uit deze 

tekst over de relatie tussen mensen en engelen? - Matt 18:10 

 

9. Wat doen engelen voor degenen die God vrezen? - Psalm 34:8 - Heb 1: 14 - Psalm 92:11-

12 

 

10. Deze laatste tekst heeft bijzonder betrekking op de Heer Jezus, zoals blijkt uit Mattheüs 

4:6 en Lucas 4:10. Tijdens zijn leven op aarde gaf de Heer Jezus trouwens aan dat engelen 

Hem ter beschikking stonden om Zijn opdrachten uit te voeren en Hem te beschermen. Hoe 

ondersteunde een engel Hem, toen Hij in Gethsemané bad? - Lucas 22:43 
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11. God schakelt engelen ook in om mensen te leiden. Op welke manieren gebeurde dat bij 

Jozef en Filippus? - Mattheus 1:20 - Handelingen 8:26 

 

12. Als Gods dienstknechten in nood verkeerden, zond God ook engelen. Welke taak voerden 

ze uit? - Daniël 3:28 - Daniël 6:23 - Handelingen 5:18-19 - Handelingen 12:7 

 

13. Niet alleen bij levende mensen hebben engelen een taak, maar ook als mensen 

gestorven zijn. Welke taak voeren zij dan uit? Lucas 16:22 

 

14. Welke groepen mensen worden door engelen bijeen verzameld?  - Mattheus 24:31 -

Mattheus 13:41-42 

 

15. Een heel bekende taak van engelen lees je in het volgende gedeelte. Welke taak is dat 

en welke engel houdt zich daar in het bijzonder mee bezig? Daniël 8:16-19 - Daniël 9:21-22 

- Lucas 1:13 en 19 - Lucas 1:26-27  

 

16. Bij welke drie gebeurtenissen in relatie tot de Heer Jezus spelen engelen een rol? Lucas 

2:9-11  -  1 Thess 4:16  -  2 Thess 1:7-8  

 

17. Veel taken van engelen hebben betrekking op mensen op aarde. Welke taak voeren de 

engelen nog meer uit en op wie is die taak gericht? Psalm 103:20 - Psalm 148 :2 - Lucas 2:6 

en 14 - Openbaring 5:11-12 

 

Als je al die taken hebt gezien, wat is dan je algemene indruk over de functie van engelen? 

 

Deze notitie is samengesteld aan de hand van het volgende iBoek. 

http://www.klaaswebsites.nl/bijbelcursus/studies/engelen.pdf 


