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Engelen 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Heb je soms vragen over de plaats en de taak van de engelen? De Bijbel geeft het antwoord. 

Daarom lees je deze keer een Bijbelrooster over engelen. De Bijbel leert dat het aantal engelen 

ontelbaar is. Daniël heeft het over duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. 

In de geschiedenis van Elia lezen we over de taak van één engel. Ook in de geschiedenis van de 

apostelen komen vaak engelen voor. God stuurde ze naar zijn knechten om hen te bemoedigen 

en te zeggen dat ze door moesten gaan met hun werk nadat ze bevrijd waren uit de 

gevangenis. Je leest ook welke taak een engel had in het leven van Paulus. En in het leven van 

de Heere Jezus komen ze ook voor. Hebben de engelen ook nu nog dienst? 

Ja, want in Psalm 34:4 (berijmd) staat: 

 

Des HEEREN engel schaart 

een onverwinb’re hemelwacht 

rondom hem, die Gods wil betracht; 

dus is hij wél bewaard. 

 

25 februari Engelen zijn geschapen 

Lezen:  Nehemia 9:1-10 

Zingen:  Psalm 136:1 

 

• Wie worden er bedoeld met het heir der hemelen? 

• Wat lees je duidelijk in vers 6? 
 

26 februari Engelen? Ontelbaar 

Lezen:  Daniël 7:1-10 

Zingen:  Psalm 103:10 

 

• Wat ziet Daniël in een visioen? 

• Wat leer je van dit gedeelte? 
 

27 februari Plaats van de engelen 

Lezen:  Hebreeën 12:18-29 

Zingen:  Psalm 99:8 

 

• Waar woont God, waar wonen de engelen en wat is hun werk? 

• Wat spreekt jou aan in dit Bijbelgedeelte? 
 



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

28 februari Engelen en hun hoofdtaak 

Lezen:  Jesaja 6 

Zingen:  Psalm 103:11 

 

• Wat lezen we in Jesaja 6 over de hoofdtaak van de engelen? 

• Wat beseft Jesaja en wat gebeurt er op het bevel van God?  

• Wat kun jij leren van Jesaja? 
 

1 maart Boodschappers van God 

Lezen:  Handelingen 7:49-60 

Zingen:  Psalm 78:3 

 

• In welk tekstvers lees je dat engelen boodschappers van God zijn? 

• Naar welke geschiedenis wijst Stefanus? 
 

2 maart Ik ben Gabriël 

Lezen:  Mattheüs 1:18-25 

Zingen:  Psalm 127:3 

 

• Wie is Gabriël en wat is zijn boodschap aan Zacharias? 

• Begrijp je het ongeloof van Zacharias? Leg uit. 
 

3 maart Cornelius en een engel 

Lezen:  Handelingen 10:1-8 

Zingen:  Psalm 96:1 

 

• Wat is de boodschap voor Cornelius als hij in een visioen een engel ziet en hoort? 

• Wat is de bedoeling van God met deze ontmoeting? 
 

4 maart De engel voorziet 

Lezen:  Genesis 21:8-21 

Zingen:  Psalm 107:3 

 

• Wat roept de engel uit de hemel tegen Hagar? 

• Waar zorgt hij voor? 
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5 maart Een engel roert aan 

Lezen:  1 Koningen 19:1-8 

Zingen:  Psalm 13:1 

 

• Wat betekent: ‘een engel roerde Elia aan?’ 

• Vergelijk vers 4 met vers 8. Wel werk had de engel aan Elia gedaan? 
 

6 maart God zond Zijn engel 

Lezen:  Daniël 6:17-29 

Zingen:  Psalm 91:6 

 

• Welk werk deed de engel bij Daniël in de leeuwenkuil? 

• Gebeurt dat nog dat God engelen stuurt om ons te beveiligen? Ken je voorbeelden? 
 

7 maart Door engelen gediend 

Lezen:  Mattheüs 4:1-11 

Zingen:  Psalm 91:5 

 

• Waarom moest Jezus verzocht worden door de duivel? 

• Wat betekent het dat de engelen Hem dienen (vers 11)? Wat zegt dit jou? 
 

8 maart De engel opent deuren 

Lezen:  Handelingen 5:17-32 

Zingen:  Psalm 49:1 

 

• Welk werk doet de engel als de apostelen in de gevangenis zitten? 

• Welke opdracht geeft de engel? Gehoorzamen ze? 
 

9 maart Een engel die verlost 

Lezen:  Handelingen 12:5-17 

Zingen:  Psalm 20:5 

 

• Hoe verschijnt de engel aan Petrus? 

• Wat was de gemeente aan het doen, toen Petrus klopte? Wat zegt dat ons? 
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10 maart Een engel bemoedigt 

Lezen:  Handelingen 27:14-25 

Zingen:  Psalm 34:4 

 

• Waarom stond er een engel bij Paulus en niet bij de anderen op het schip (vers 23)? 

• Wat leid je daaruit af? Herken jij ook Gods stem? 
 


