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Engelen - Engel des Heren 

 

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 

Engel des Heren. 

 

Met name genoemde engelen 

 

Welke engelen worden in de bijbel bij name genoemd ?  

Richteren 13:17-18  -  Judas 1: 9 

Lucas 1:26-28  -  Openbaring 9:11 

 

Engel des Heren 

 

Als je de teksten in de Bijbel doorleest waar over de Engel des Heren wordt gesproken dan is 

het mooi om te ontdekken dat daarin een eigenschap van God wordt geopenbaard. Als de 

Engel des Heren verschijnt wordt er iets van God geopenbaard.  

  

Welke eigenschap van God openbaart Hij  in deze gebeurtenis? - Genesis 16: 8-14 

 

Ook in het volgende gedeelte waar sprake is van de Engel des Heren laat God iets van 

Zichzelf kennen, wat? - Genesis 22:10-13 

 

Ook aan Mozes is de Engel des Heren verschenen. Wat laat God hierbij van Zichzelf zien. 

Exodus 3:2-14 let vooral op vers 7, 8 en 14 

 

Wie is de Engel des Heren volgens de beide geschiedenissen, die van Abraham en Mozes 

(Genesis 22:10-13 en Exodus 3:2-14) ? 
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Wat lees je over de Engel des Heren in Numeri 22:22-34? 

 

In Richteren 2:1-5 wordt er een plaats genoemd met een naam die in verband staat met de 

verschijning van de Engel des Heren. Welke plaats is dat en welke eigenschap van God wordt 

hier geopenbaard? 

 

In Richteren 6:11-14 verschijnt de Engel des Heren aan Gideon. Wat is het doel van Zijn 

verschijning? 

 

In Richteren 13:18 verschijnt de Engel des Heren om de geboorte van Simson aan te 

kondigen. Wat zegt God daar over Zichzelf? 

 

Aan Elia openbaart God Zich in het suizen van een zachte koelte. Wat zou hiermee worden 

bedoeld? - 1 Koningen 19:7-8 ... 11-13 

 

En wat leer je bij de volgende verschijning van de Engel des Heren? - 2 Koningen 1:3-4 

 

In het volgende gedeelte openbaart God Zich opnieuw als degene die Zijn volk verlost uit de 

macht van de tegenstander. - 2 Koningen 19:35 

 

In de geschiedenis die in 1 Kronieken 21:11-30 staat openbaart God Zich bij de verschijning 

van de Engel des Heren als een heilig God, die het kwade niet door de vingers ziet, 

maar ook als de God die barmhartig is. Opnieuw wordt deze verschijning verbonden aan 

een plaats waar een altaar voor de Here God wordt opgericht. Welke plaats is dat? 

 

Welke eigenschapen van de Engel des Heren heeft David leren kennen?  

- Psalm 34:8 - Psalm 35:4-5 

 

Hoe maakte God zich bekend aan Zacharia ? Zacharia 1:11, 14-15 

 

En in Zacharia 3:1-5? 

  

Wat lees je over de toekomst – Is God dan veranderd? Zacharia 12:8-9 

 

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

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

 


