Engelen - gevallen engelen
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 gevallen
engelen.

Wat leer je uit Ezechiël 28: 14-16?
Over wie gaat dit?
Wat voor soort engel betreft dit?
Wat staat er over de verblijfplaats van deze engel?

Hoe worden de engelen genoemd die de satan als overste hebben?
Matt 25:41
Matt 12:24-26

Welke positie neemt de duivel nu nog in?
Efeze 2:1-2
Johannes 12: 31

Wat is het doel van de duivel?
Johannes 8:44

Wat leer je uit het volgende vers over de onzichtbare wereld?
Mattheüs 12:22

Hoe doet de duivel zich voor?
2 Korinthe 11: 14-15
1 Petrus 5: 8
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Waarin kan een mens verstrikt raken?
2 Timotheüs 2:26

Hoe handelt de duivel als het evangelie wordt verteld?
2 Korinthe 4: 3-4
Lucas 8: 11-12

En wat probeert hij bij gelovigen?
Efeze 6: 11-12

Wat kan onder andere een manier zijn waarop de duivel met zijn demonen een gelovige
onder zijn invloed krijgt?
Efeze 4:26-27

In hoofdlijnen zijn er in de bijbel drie terreinen waarop een mens zich kan begeven en
waardoor hij onder invloed of macht van satan met zijn demonen kan komen. Welke drie zijn
dat?
Leviticus 19: 26 en 31

Wat gebeurt er in de toekomst met de duivel en de andere gevallen engelen?
Openbaring 12: 7-9

En daarna ?
Openbaring 20: 1 -3

Wat is de definitieve bestemming van de duivel?
Openbaring 20:10

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