Engelen - engelvorsten of engelen van de volken
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
engelvorsten of engelen van de volken. Indien het bespreken van alle vragen teveel tijd in
beslag neemt kun je je beperken tot de belangrijkste vragen, die vetgedrukt zijn.

1. Wanneer zijn de volken ontstaan ? Genesis 10:32
2. Welk volk ontstond later pas en wiens volk is dit ? Genesis 12:1-2
3. Welk land bestemde de Here voor dit speciale volk ? Genesis 12:6-7

We zijn misschien bekend met het idee dat Israël het volk van God is. Omgekeerd zou je
kunnen zeggen dat de Heer de God van Israël is. Het is minder bekend dat ook de andere
volken een god hebben.

4. Wie is de god van het volk Moab en wat wordt hem verweten? Numeri 21:29
5. Welke volken en welke bijbehorende goden worden in het volgende gedeelte
genoemd? 2 Koningen 17:29-33
6. Wat kun je afleiden uit de volgende verzen over de rechten op land? Richteren 11:
24 en Deuteronomium 32:8-9 (zonen van Israël wordt ook wel uitgelegd met zonen
van God, dat zijn engelen of engelvorsten - zie Job 1:6).

Het lijkt dus zo te zijn dat de Here God aan alle volken een erfdeel heeft toebedeeld. Hij
heeft de grenzen van de erfdelen bepaald. Hij heeft aan elk volk een land toebedeeld en wel
voor elk volk een erfdeel. Er zijn evenveel erfdelen als volken, namelijk naar het aantal
zonen van God, dat zijn de engelen die over de volken zijn aangesteld. Het zou zo kunnen
zijn dat er 70 volken zijn bepaald door God, die elk hun god hebben.

7. Wat leert het volgende vers over de (af-)goden van de volken ? Jesaja 44: 15
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8. Wat gaat er echter achter de dode beelden schuil ? 1 Samuël 5: 1-7
9. Wat kun je uit het volgende vers afleiden over de relatie tussen een volk en de god
van dat volk? Jeremia 2:11

In het licht van deze teksten kan beter worden begrepen, wat over goden wordt gezegd en
dat wordt gesteld dat God groter is dan al de goden van de volken. Eens zullen alle volken
zich voor de Here God neerbuigen, Hij staat boven al die goden van de volken. Hij heeft het
gezag om recht te spreken over de goden van de volken.

10. Welke positie nemen de goden van de volken in ten opzichte van de God van
het volk Israël ? Leid uit de volgende teksten een aantal aspecten af. Psalm
86: 8-9, Psalm 95: 3, Richteren 11: 27, Psalm 82: 1-8, Psalm 29:9, Psalm 89: 6-8
11. Bij de plagen van Egypte oordeelde de Here God niet alleen de farao en zijn volk
Egypte. Wie werden er nog meer geoordeeld? Exodus 12:12

We hebben gezien dat elk volk een god heeft om dat volk te leiden. Maar wat voor wezens
zijn die goden? De goden van de volken zijn engelen, die een speciale positie hebben
gekregen. Het zijn engelen, die door God tot vorst over een volk zijn aangesteld. De goden
van volken worden daarom ook wel engelvorsten genoemd.

12.Welke drie engelvorsten worden genoemd in Daniël 10 en 11? Daniël 10: 1213, Daniël 10: 20-21, Daniël 11: 1-3
13. Wat staat er in Judas en Openbaring over Michaël, de engelvorst van Israël ? Judas
1:9 en Openb 12:7

Het is in de teksten opvallend dat Israël ook een engel als vorst heeft. In eerste instantie
was de Here God Zelf hun leider. Dat maakte het volk Israël zo bijzonder. Toen Israël
gezondigd had door een god van Egypte, voorgesteld in het gouden kalf, te aanbidden, werd
de Here zo toornig op hen dat Hij Zelf niet meer voor hen uit wilde gaan, maar een engel
voor hen wilde sturen.

14. Wat wil de Here God doen met het volk Israël en waartoe leidt het pleidooi
van Mozes? Exodus 33: 1-3, 12-17
15. Maar wat vraagt het volk later zelf ? 1 Samuel 8: 4-10 Wat zou dit betekenen
als je bij koning ook denkt aan vorst of engelvorst?

Deze notitie is samengesteld aan de hand van het volgende iBoek.
http://www.klaaswebsites.nl/bijbelcursus/studies/engelen.pdf
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