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Engelen - positie van 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 de 

positie van engelen. 

 

Positie van engelen ten opzichte van de Heer Jezus 

 

In vergelijking met de Heer Jezus Christus nemen engelen een dienende positie in. In 

Mattheüs 4 lees je over de verzoeking van de Heer Jezus door de duivel. Als de Heer Jezus 

die verzoekingen heeft weerstaan, laat de duivel Hem met rust. Wat lees je dan over de 

engelen in vers 4? 

 

Tijdens Zijn leven op aarde stonden engelen tot Zijn beschikking. Mt 26:53  

 

Wat leer je over de positie van engelen ten opzichte van de Zoon na Zijn leven op aarde? - 1 

Pet 3: 22 - Heb 1:2-8 - Heb 1: 13-14 

 

Positie van engelen ten opzichte van mensen  

 

Wat leer je over de positie van engelen ten opzichte van mensen? - 2 Pet 2:10-11 - 

Hebreeen 2:16 - 1 Kor 6:3  

 

Maar wat moeten mensen niet doen? Kol 2:18  

 

Positie van engelen ten opzichte van de wereld 

 

Aan wie is de wereld onderworpen? - Johannes 12:31 - Johannes 14:30 - Efeze 2:1-2 

 



 2 

En aan wie is de toekomstige wereld onderworpen? - Heb 2:5-9  

 

Aan welke plaatsen worden engelen gekoppeld in de volgende teksten?  

 

Openbaring 16:5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: “Rechtvaardig zijt Gij, 

die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld”. 

 

Openbaring 19:17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en 

zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de 

grote maaltijd Gods. 

 

Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de 

afgrond en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat 

is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,... 

 

Openbaring 14:18 En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het 

vuur en hij riep met luider stem tot hem 

 

De positie van engelen ten opzichte van elkaar 

 

Waarin verschillen engelen van elkaar? - Openbaring 18:1 en 21 

 

Binnen de groep engelen bestaat er een hiërarchie. Hoe wordt Michaël genoemd en wat 

betekent dat? - Judas 1: 9 

 

Volgende Efeze 1:21 en 3:10 en andere teksten zijn er diverse groepen engelen, ook van de 

gevallen engelen. Welke worden genoemd en wat zou dat betekenen? 

 

Efeze 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en 

Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en 

macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, 

maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem 

als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente. 

 

Efeze 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten 

in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. 
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Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Hoe zijn deze machten ontstaan en waartoe zijn ze er? 

 

Kolosse 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. 

 

Blijkbaar zijn ze vijandig geworden ten opzichte van God. Wat is er daarna gebeurd? - 

Kolosse 2:15 

 

Hoe is de positie van de Heer ten opzichte van deze machten? - Filippi 2:8-11 - Kolosse 2:10 

- 1 Petrus 3: 22 

 

Wat zal er uiteindelijk met deze machten gebeuren? 

 

Telos 1 Kor 15:24 Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader 

overgeeft, wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. 25 

Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.  

 

Daniël 7:27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de 

ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn 

koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en 

gehoorzamen. 

 

Welke twee bijzondere groepen engelen worden genoemd in de volgende gedeelten en wat 

lees je over hen? - Exodus 25: 18-20 - Jesaja 6:2-3  

 

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

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

  


