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Themablad “Engelen en demonen”
Versie 8 september 2012
Wat zijn engelen
Engelen zijn spirituele wezens die, tot op zekere hoogte, een fysieke vorm kunnen aannemen.
Het woord ‘engel’ komt eigenlijk van het Griekse woord ‘aggelos’, dat betekent ‘boodschapper’. Het
Hebreeuwse woord daarvoor is ‘mal'ak’, met dezelfde betekenis.
Meestal betreft het het hele scala van geesten die God heeft geschapen, inclusief goede en slechte
engelen en speciale categorieën zoals cherubs, serafs en de aartsengel.
Engelen zijn geschapen wezens. (Neh. 9:6, Ps. 148:2, 5, Kol.1:16-17, Hebr. 1:7)
Kenmerken
Engelen
 Hebben emoties. (Matt. 8:29, Jak. 2:19; Openb. 12:17)
 Hebben een wil. (Luk. 8:28-31)
 Erkennen het bestaan van God. (Jak. 2:19)
 Kennen Gods plan en houden hier rekening mee. (Openb. 12:12)
 Huwen niet. (Matt. 22:30, Luk. 30:34-36)
 Kunnen in een droom verschijnen. (Gen. 28:12, Gen. 31:11)
 Kunnen fysiek waarneembaar verschijnen. (Gen. 24:7, Gen. 32:1, Richt. 6:11, Joh. 20:12)
 Kunnen fysieke handelingen verrichten. (Gen. 32:25, Hand. 5:19, Hand. 12:23)
Engelen zijn (dienende) geesten. (Hebr. 1:14)
Verschijningsvormen
Engelen kunnen verschijnen als
 Engel. (Gen. 28:12, Jes. 6:2), Matt. 1:20, 28:2-3, Hand. 8:26)
 Mens. (Gen. 19:1-2, Mark16:5, Hebr. 13:2)
 Vurige paarden en wagens. (II Kon. 6:17)
 Etc.
Beperkingen
Engelen
 Hebben geen (echt) fysiek lichaam. (Luk.24:39)
 Weten niet alles wat God weet. (Matt. 24:36)
 Zijn niet onoverwinnelijk voor de mens. Jacob streed met een engel en overwon! (Gen. 32:25,
Hosea 12:5)
 Hebben Jezus boven zich gesteld gekregen. Vervolgens heeft hij bepaald dat uiteindelijk Zijn
volgelingen over de engelen zullen oordelen! (I Kor. 6:3, Hebr. 1)
 Kunnen ons niet scheiden van Gods liefde, die is in Christus. (Rom. 8:38)
Hoewel zij een wil hebben zijn engelen, net als alle andere schepsels, onderworpen aan de wil van
God.
Wat doen engelen
Engelen
 Prijzen en aanbidden God. (Ps. 148:1-2, Jes. 6:3, Hebr.1:6, Openb. 5:11-13)
 Dienen God. (Ps. 103:20, Openb. 22:9)
 Zijn werktuigen voor Gods oordelen. (Openb. 7:1, 8:2)
 Bevrijden. (Hand. 12:7-10)
 Brengen boodschappen over. (Hand. 8:26, 10:3-6)
 Observeren wat in de gemeente gaande is. (1 Kor. 4:9. 11:10; Ef. 3:10)
 Moedigen gelovigen aan in gevaarlijke tijden. (Hand. 27:23-24)
 Zorgen voor de rechtschapenen op het moment van hun dood. (Luk. 16:22)
 Worden door God gestuurd om gelovigen te helpen. (Hebreeën 1:14)
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Satan
Satan was van oorsprong één van de belangrijke spirituele wezens (‘morgensterren’), die samen Gods
naam groot maakten. Zijn naam was Lucifer (lichtdrager) en hij was een cherub met een belangrijke
positie. (Job 38:7)
Omdat hij hoogmoedig werd, werd jij vanuit de hemel op de aarde werd geworpen. Hier ging een grote
strijd in de hemelse gewesten aan vooraf. Zijn nieuwe naam was Satan. (Jes. 14:12-15, Ezech. 28:1217, Openb. 12:7-9)
Waarschijnlijk wordt in Openb. 12:4 ook op zijn val gedoeld. Dit zou betekenen dat een derde van de
engelen voor Satan koos en met hem op de aarde werden geworpen.
Satan
 Bedriegt de wereld. (II Kor. 4:4)
 Gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (I Petr. 5:8)
 Klaagt de gelovigen dag en nacht aan bij God. (Openb. 12:10)
Hij kan dus nog steeds vrij voor God verschijnen! (Job 1:6, 2:1)
Demonen
Demonen (of boze geesten) zijn engelen die voor Satan hebben gekozen.
Ze
 Zijn hun oorsprong ontrouw geworden. (Judas 6)
 Strijden tegen Gods trouwe dienaren. (Dan. 10:13, 21-22)
 Etc.
Naast ‘actieve’ demonen zijn er ook die gebonden in donkerheid worden vastgehouden. (Judas 6)
Zie ook het themablad ‘Bevrijding’.
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