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20 december 2020

Jezus is grootser dan de engelen

Hebreeën 1:1-7 en 13-14
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Doel
De kinderen leren dat engelen door God worden gebruikt om mensen te helpen om in Hem te geloven. Zij weerspiegelen 
Gods trouw en hulp. 

Toelichting
Engelen leven in de hemel, maar zijn geen halfgoden. Ze zijn net als de mensen schepselen van God. De brief aan de 
Hebreeën noemt hen geesten die God dienen en die mensen bijstaan in hun geloof (vs. 14). Als engelen verschijnen bij 
mensen komen ze nooit voor zichzelf, voor hun eigen eer. Ze laten zich niet vereren; mensen moeten niet voor hen knielen 
of hun geschenken aanbieden. Alle eer voor hun werk is aan God. In de brief aan de Hebreeën lezen we dan ook dat Gods 
Zoon veel grootser is dan de engelen. Want Jezus is Koning van hemel en aarde. Engelen zijn er om Hem eer te bewijzen. 
Engelen zijn spiegels, waarin Zacharias, Maria en Jozef de komst van Christus mogen zien, engelen helpen hen en ons om 
daar met gelovige woorden en daden op te reageren. En in de Kerstnacht zullen zij de herders en ons oproepen te geloven 
dat God in Jezus Christus de vrede op aarde brengt. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Johannes wordt geboren
Richtlijnen: Het gedeelte uit Hebreeën 1 is voor de jongste kinderen te ingewikkeld. Daarom vertellen we aan hen over 
Lucas 1:57-66. Het kind van Zacharias en Elisabet die voor de Messias Jezus uit zal gaan wordt geboren. Zijn vader geeft 
hem zijn naam: Johannes, God is genadig. Daarmee laat hij merken dat hij nu gelooft wat de engel hem in de tempel aan-
kondigde. Dan kan hij ook weer spreken en voluit priester van de Here God zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is meer dan een engel
Richtlijnen: Herhaal met de kinderen de geschiedenissen van de afgelopen drie weken. Vraag hen welke boodschap van 
God zelf de engelen brachten naar Zacharias, Maria en Jozef (Gods plan met de wereld vertellen, Gods liefde voor Maria 
zichtbaar maken en Jozefs gedachten bijsturen).
In de brief aan de Hebreeën wordt verteld over het werk van engelen. Ze zijn er om Gods boodschap te brengen over 
Jezus, die in Betlehem geboren wordt. Engelen zijn knechten van God die op pad worden gestuurd om mensen te helpen 
om in Christus te geloven. Zij mogen uitleggen hoe God hen redt door de Here Jezus, het Kind in de kribbe. Engelen zijn 
dus niet belangrijker dan mensen, wel anders. Zij leven bij God in de hemel en dienen Hem daar, mensen zijn op aarde en 
geloven hier in Hem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Engelen helpen mensen om in Christus te geloven
Richtlijnen: Je hoort wel dat iemand tegen een ander zegt: jij bent een engel. Wat wordt daarmee bedoeld? Het betekent 
zoiets als: jij zegt of doet iets heel goeds. Letterlijk betekent het: jij laat mij iets van Gods goedheid zien.
We moeten het verschil tussen engelen en mensen niet overdrijven. Engelen zijn niet half God-half mens, halfgoden. Ze 
zijn net als mensen door God geschapen. De brief aan de Hebreeën noemt engelen geesten die God dienen en die men-
sen bijstaan in hun geloof (vs. 14). Als engelen verschijnen bij mensen komen ze nooit voor zichzelf, voor hun eigen eer. 
Ze laten zich niet vereren; mensen moeten niet voor hen knielen of hun geschenken aanbieden. Alle eer voor hun werk is 
aan God. Net als bij de profeten die ook Gods woorden proberen te spreken.  In de brief aan de Hebreeën lezen we dan 
ook dat Gods Zoon veel grootser is dan de engelen. Jezus is Koning van hemel en aarde. Engelen zijn er om Hem eer te 
bewijzen. Engelen gaan naar de aarde om Christus’ komst aan Zacharias, Maria en Jozef aan te kondigen. Ze willen hen 
helpen om daar op de goede manier mee om te gaan. En in de Kerstnacht zullen zij zingen dat God in Jezus Christus de 
vrede op aarde brengt.
Hebben de jongeren het gevoel dat ze door God geholpen worden door engelen om in Christus te geloven, om twijfels en 
zorgen te overwinnen en volop blij te zijn met het leven en werk van de Here Jezus op aarde? Hoe kun je als gelovige ‘een 
engel’ zijn voor een ander?

Extra bijbelgedeelte: Johannes 1:14
(Gods Zoon is mens geworden. Hoe klein en kwetsbaar Hij ook was, engelen worden uitgestuurd om zijn komst aan te 
kondigen. Zo zien wij Gods grootheid in Christus, het Kind in de kribbe)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Algemen inleiding
Anders dan bij de andere brieven in het Nieuwe Testament, kent de brief aan de Hebreeën geen afzender en ook geen 
groet. In ieder geval noemt de schrijver zijn eigen naam niet. Evenmin begroet hij de gemeente. Veel liever legt hij de nadruk 
op de ene naam, die er voor hem toe doet: de naam van Jezus, (ook al noemt hij deze naam nog even niet). Want alles draait 
om Hem. En om dit te benadrukken bouwt de schrijver een betoog op. Hij stelt het spreken van God in het Oude Testament 
tegenover het spreken van God in het Nieuwe Testament. En vervolgens plaatst hij de positie van de Zoon helder tegen-
over de positie van de engelen. Was er een hang naar wat de gemeente eerder kende? Wilde men terug naar een meer 
wettische opvatting van het geloof? Wie zal het zeggen? En ook: was er soms een bepaalde engelenverering gaande bij de 
Hebreeën? Het zou zomaar kunnen. De schrijver kiest er echter bewust voor om dit niet specifiek te benoemen. 
Hij kiest voor de centrale boodschap van de unieke openbaring van God in Zijn Zoon, Jezus Christus. Tegenover die unie-
ke openbaring stelt hij de vele profeten van het Oude Testament. Die veelheid en die verscheidenheid is nu voorbij. God 
spreekt in het Nieuwe Testament door zijn Zoon. Dat is het heldere geluid van de Hebreeënbrief. Sinds zijn geboorte in het 
midden van de tijd, leven wij in de tijd die nog rest: de genadetijd, waarin wij geroepen worden tot bekering en geloof, hoop 
en verwachting, ook in de richting van de jongste dag. Met deze concentratie op de Zoon is het spreken van God op zich 
niet veranderd. Zoals Hij eerder sprak, spreekt Hij ook nu. Alleen kiest Hij er nadrukkelijk voor om te spreken door de Zoon. 
Daar geeft de schrijver twee redenen voor: a. de Zoon is de erfgenaam en b. Hij is degene, door wie God de wereld heeft 
geschapen. Dit maakt Hem aan God gelijk. Daarom schittert de luister van God in Hem. En heel de schepping wordt gedra-
gen door zijn machtig woord. Dat woord is Jezus zelf. Hij is het woord van redding en bevrijding uit de macht van zonde 
en dood. Zo wordt heel de schepping gedragen door het lijden en sterven van Jezus. Want daardoor worden wij immers 
gereinigd van de zonden. En na die diepe vernedering heeft Hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van God. Dat is de 
plaats van degene, die het dichtst mag naderen. Hij is de gevolmachtigde, de stadhouder, de voornaamste onder degenen 
die een plek hebben in de hemelse hofhouding. 

De Zoon is dan ook oprecht van een andere categorie dan de engelen. Want Hij is ver boven hen verheven. Dit onder-
scheid wordt hier verder uitgewerkt. Voor de schrijver van de Hebreeënbrief is dit van zeer grote betekenis. De engelen 
worden door hem namelijk gelijkgesteld aan de dienaren van God. Zij kunnen door Hem gezonden worden om een bood-
schap over te brengen. Maar zij kunnen ook fungeren als de machten en de krachten, die wij, als mens, kunnen waarnemen 
vanuit onze aardse positie. De Zoon gaat deze machten en krachten verre te boven. Hij heeft een eerbiedwaardiger naam 
ontvangen. En de citaten, die de schrijver dan vervolgens aanhaalt, bevestigen zijn opvatting, dat het in deze Zoon draait 
om de langverwachte Messias. Voor God is Hij de Zoon, voor de engelen is Hij God en voor de wereld is Hij de Heer. Alle 
engelen, alle machten, ook zijn vijanden, ze zijn aan Hem onderworpen. Er is dus geen enkele plaats voor een verering van 
bepaalde engelen. Alleen de Zoon krijgt hier alle eer. Als priester was Hij zelf het offer. Als Koning komt Hij ons tegemoet.

Vers voor vers
Vs. 1v De schrijver stelt zich niet voor. Er klinkt ook geen groet. Hij gaat meteen over tot de kern van de zaak. Daarbij 

maakt hij in deze eerste paar verzen van dit hoofdstuk gebruik van twee tegenstellingen: Oude verbond tegen-
over Nieuwe Verbond, (vss.1-2) en de zoon tegenover de engelen, (vss.3-13), Oude Verbond tegenover het 
Nieuwe Verbond:

 Tegenover degenen die wellicht weer opnieuw willen vasthouden aan het oude verbond, plaatst de schrijver het 
nieuwe verbond, dat God ons geeft in zijn Zoon. Een tegenstelling wordt gemaakt tussen de vele profeten en 
de ene Zoon. Hierbij gaat het spreken van God altijd door. Door alleen te spreken via de Zoon krijgt de Zoon 
een unieke en uitzonderlijke positie in de openbaring van God. Daarbij worden twee redenen genoemd voor de 
uniciteit van de Zoon: Hij is de erfgenaam en Hij is degene door wie God de wereld heeft geschapen. Met andere 
woorden: als erfgenaam is Hij anders dan de vader, als Schepper is Hij aan God gelijk.

Vs. 3 Vanaf vers 3 wordt het onderscheid uiteengezet tussen de Zoon en de engelen:
 Tegenover allerlei heidens-filosofische gedachtegangen rondom de Logosleer, plaatst de schrijver Jezus. In Hem 

schittert de heerlijke luister van God. De schrijver doet er alles aan om Jezus hoog te plaatsen, zo hoog als God 
Zelf. Hij beklemtoont de goddelijkheid van Jezus, waarbij verwijst naar de reiniging van de zonden door zijn dood 
en opstanding. 

 Het machtig woord is Jezus zelf. Jezus draagt ons en daarmee worden wij gedragen door het offer dat Hij vol-
bracht heeft.

 Hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God. Dat is de voornaamste plaats in de hemelse hofhouding. 
(zie ook vers 13)

Vs. 4 Hij is dan ook ver verheven boven de engelen. Met nadruk wordt het hier verkondigd. De plaats van de Zoon 
is uniek. En de schrijver kan dit niet genoeg accentueren. Jezus heeft namelijk een naam ontvangen, die meer 
eerbied waardig is.

20 december 2020  |  copyright VHM

lees verder op de volgende bladzijde



104

Vs. 5v Het Godgelijk zijn van de Zoon wordt hier nader gefundeerd. Tegen geen enkele engel is ooit gezegd: jij bent mijn 
Zoon, Ik heb je vandaag verwekt, (citaat uit Psalm 2). De volgende opmerking is afkomstig uit 2 Samuël 7, vers 
14. En in vers 6 horen wij een citaat uit Psalm 97, vers 7. Naar de normen van de huidige exegese zouden wij 
misschien veel voorzichter zijn met deze specifieke duiding naar Jezus toe. De schrijver van de Hebreeënbrief 
leest en luistert vanuit het messiaanse verlangen en de hoop en de verwachting die hij heeft ten aanzien van 
Jezus Christus. Dit bepaalt zijn manier van exegese. En daarmee stelt hij vragen aan de onze.

 In vers 5 en in de navolgende verzen komt een bepaald schema naar voren:
 - voor God is Christus de Zoon, vers 5
 - voor de engelen is Hij God, vs.6,8,9
 - voor de wereld is Hij Heer, vs.10-12
Vs. 7 De engelen zijn duidelijk van een andere categorie dan de Zoon. Zij worden ingezet als windvlagen. Het zijn 

dienaren en onderworpen aan de allerhoogste heer. Het citaat komt uit Psalm 104,4
Vs. 13v Psalm 110, vers 1 wordt geciteerd. Het is de psalm over het priester-koningschap dat in deze brief in 8 hoofdstuk-

ken ter sprake komt. Opnieuw wordt het plaatsnemen aan de rechterhand van God genoemd. Op deze plek zit 
degene, die het dichtst bij God mag verkeren. Hij is de gevolmachtigde, de stadhouder in naam van de koning. 
Christus is de gevolmachtigde heer. De engelen dienen Hem. Zij worden uitgezonden om de gelovigen bij te 
staan. De vijanden zijn een voetbank onder zijn voeten. 

Vragen
1. Hoe groot is God voor jou? En hoe groot is Jezus? 
 Zit daar verschil in of is dat voor jou hetzelfde?
2. Geloof jij dat God ook vandaag nog engelen stuurt om de gelovigen te helpen? 
 Kun je daar een voorbeeld van noemen?

Auteur: GD

Liederen
Psalm 103: 1 – 5, 7, 8 en 9
Lied 481     (=Gezang 135 LvdK)
Lied 435     (=Gezang 120)
Lied 705     (=Gezang 255)
God heeft de wereld zo lief gehad    Liedjes voor kinderen 1 Elly en Rikkert
Alzo lief had God de wereld   Hemelhoog 104
Als je veel van iemand houdt    Hemelhoog 125
Jezus is…     Hemelhoog 348
J.E,Z.U.S.      Opwekking voor kinderen 117
Immanuël      Op Toonhoogte  419
Goed nieuws      Hemelhoog 132
Heel gewoon      Hemelhoog 136

Auteur: PZ
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Johannes wordt geboren

Inleiding
Isabel komt rennend de klas in. ‘Juf, juf, mijn nichtje is 
geboren. Vannacht om 3 uur. En vanmiddag mag ik al 
gaan kijken bij tante Nicolet!’ ‘Dat is heel fijn’ zegt juf, ‘ je 
mag er zo over vertellen in de kring. ’ En dat doet Isabel. 
Ze vertelt ook dat het nichtje Hanna heet. En héél klein 
is en vast ook héél lief. ‘ Morgen mag je vertellen hoe 
het geweest is bij je tante en je nichtje ’, zegt juf. Dat zal 
Isabel ook zeker doen. Ze kan niet wachten tot de school 
uitgaat en zij naar haar tante en nichtje mag gaan. 
Het verhaal uit de Bijbel gaat ook over de geboorte van 
een kindje. Een jongetje. Luister maar.

Vertelling
Wat een drukte is het in en bij het huis van Zacharias en 
Elisabet. Er zijn veel mensen, ze lopen in en uit en ze 
kijken allemaal zó blij. Want vandaag is er een jongetje 
geboren. Een zoon voor Zacharias en Elisabet. Wat een 
groot wonder!. Zacharias en Elisabet zijn al oud, al zo 
oud als een opa en een oma. Ze wilden altijd al graag 
een kindje maar dat gebeurde nooit. En toen Zacharias 
een tijd geleden naar de tempel ging was daar ineens 
een engel. De engel vertelde dat er een zoon geboren 
zou worden. Maar dat kon Zacharias niet geloven. Hij en 
zijn vrouw zijn toch veel te oud om kinderen te krijgen.
‘Zacharias, je zal niet meer kunnen praten totdat je zoon 
geboren is.’ zei de engel. En dat gebeurde ook. Zacharias 
kan niet meer praten, zijn lippen bewegen wel, maar er 
komt geen geluid.
En nu is dan het kindje geboren. De buren praten op 
straat over dit wonder. ‘Hoe zal hij gaan heten?’, zeggen 
ze. ‘dat is geen verrassing. Hij zal Zacharias gaan heten, 
zo heet zijn vader ook.’ 
De eerste zoon krijgt dan dezelfde naam als zijn vader.’ 
Zo praten de mensen maar door, ze zijn benieuwd. En 
dan komt vader Zacharias naar buiten. In zijn hand heeft 
hij een bordje. En daar staat met mooie letters een naam 
geschreven. Er staat Johannes. ‘Ja’, zegt Elisabet. ’zo zal 
onze zoon heten. Het betekent ‘God is genadig’. Er we 
zijn heel gelukkig dat we onze zoon van God mochten 
ontvangen.’

Dan ineens horen de mensen de stem van Zacharias 
weer: ’Ja, Johannes is zijn naam!’ Wat fijn dat Zacharias 
weer kan praten en zelf over zijn zoon kan vertellen.
Want God heeft Zacharias zijn stem weer teruggegeven. 
‘Wat is God goed!’, zegt Zacharias, ’onze God vergeet 
ons niet. Dit kind, deze Johannes, mag later als hij groot 
is over een andere Zoon vertellen. Over de Zoon van 
God, de Redder van de wereld die snel gaat komen. ’ De 
mensen luisteren naar wat Zacharias zegt. De Zoon van 
God, en Johannes mag van Hem later vertellen. Wat is 
iedereen blij.

Gebed
God in de hemel, dank U wel voor Uw mooie plan met 
Zacharias en Elisabet. 
U gaf hun een zoon, U gaf Zacharias zijn stem weer 
terug. 
U heeft ook een plan met ons. 
Wij mogen weten dat U vol liefde bent en dat U ons nooit 
vergeet. 
Amen.

Auteur: IFF
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Jezus is meer dan een engel

Inleiding
In de eerste drie weken op weg naar het Kerstfeest ging 
het steeds over iemand die een engel op bezoek kreeg.
Die engel kwam namens God iets belangrijks vertellen.
Zacharias was aan het offeren en kreeg een belofte van 
de engel, en dus van God zelf. Hij en Elisabet zouden 
een zoon krijgen. Dat was een wonder, omdat zij al zo 
oud waren. Maar het was een nog groter wonder, omdat 
die zoon voor de Messias, de Zoon van God uit mag 
gaan. Johannes mag Jezus aankondigen. Hij mag de 
mensen voorbereiden namens God op het werk van 
Jezus voor de wereld.
Ook Maria kreeg een belofte. Een engel brengt die 
namens God over. Maria mocht moeder van Gods Zoon 
worden. Voor die bijzondere opdracht had God zelf haar 
uitgekozen. God moet wel heel veel van haar houden. 
Meteen is zij enthousiast, hoewel ze wel begrijpt dat 
hiervoor een wonder nodig is. Ze is nog niet getrouwd 
met Jozef. Maria gelooft God, dat Hij op deze bijzondere 
manier in haar leven komt.
Ook bij Jozef is de engel een boodschapper namens 
God. Hij moet Jozef niet iets beloven, maar hem helpen 
in een moeilijke situatie. Hij moet alles dat er gebeurt 
anders gaan zien. Hij denkt dat er een ramp plaatsvindt 
in zijn leven, maar dat valt mee. Nee, er gebeurt juist iets 
geweldigs. Maria houdt nog steeds van hem en is in ver-
wachting van de Messias, de Zoon van God. En Hij mag 
Jezus’ vader op aarde zijn.

Bijbelgedeelte
De engelen worden er door God op uit gestuurd met een 
boodschap. Bij Zacharias, Maria en Jozef om te vertellen 
over Jezus die in Betlehem geboren wordt. De engel mag 
uitleggen wat Gods bedoeling is, hoe Hij de wereld redt 
door de geboorte van het kind in de kribbe.
De engel vertelt niet over zichzelf. Eigenlijk weten we 
na de verhalen van de afgelopen weken nog niets over 
Gabriël en de engel uit de droom. Niet hoe hij er uit ziet of 
zo. Blijkbaar is dat niet belangrijk. Alleen God is belang-
rijk, alleen de boodschap over Jezus.

Je zou een engel kunnen vergelijken met de secretaris 
van de koning. Zo’n secretaris maakt de afspraken voor 
zijn baas. Hij houdt de agenda bij. Hij spreekt af waar de 
koning op werkbezoek gaat, wanneer hij een gebouw 
moet openen en wanneer er een belangrijke gast komt 
die hij moet ontvangen. De koning doet dat niet zelf. Als 
je een uitnodiging of bericht van de koning krijgt, stuurt 
de secretaris die. De secretaris weet heel van de koning, 
ook geheime dingen die andere mensen niet mogen 
weten. Die niet mogen uitlekken, omdat ze anders in 
de krant staat. De secretaris mag alleen doorgeven wat 
de koning wil. Wat hij daar zelf van denkt of vindt is niet 
belangrijk. Hij is in dienst van de koning. Hij helpt mensen 
om in contact te komen met de koning.

In de Bijbel komen wel vaker engelen boodschappen 
namens God aan mensen brengen. Mensen schrikken 
dan vaak. Dat zagen we bij Maria in haar huis. En op het 
Kerstfeest vallen de herders plat op hun gezicht als ze 
Gods heerlijkheid zien en de engel hun komt vertellen 
dat Jezus geboren is. Een engel is dus best indrukwek-
kend; hij straalt van Gods licht uit de hemel. Daar leven 
engelen, in de hemel. Ze zijn altijd op hun post om God te 
helpen bij zijn werk voor de mensen.
Soms willen mensen na de eerste schrik iets doen, laten 
merken dat ze Gods woorden die de engel doorgeeft, be-
langrijk vinden. Je ziet wel eens dat ze dan voor een engel 
willen knielen of zelfs willen een offer willen brengen. De 
engel zegt dan: dat wil ik niet. Ik ben niet belangrijk. Ik ben 
een knecht van God. Ik doe niet meer dan wat Hij wil. Ik ben 
niet belangrijker dan jij. Ik ben niet grootser dan een mens.

In de brief aan de Hebreeën die in de Bijbel staat wordt 
uitgelegd wat een engel is en doet.
Eerst wordt een engel vergeleken met de Here Jezus. De 
Here Jezus is de Zoon van God. Hij was tot Hij als baby-
tje geboren werd in Betlehem bij God in de hemel. Hij is 
net zo belangrijk als God. Gods Zoon was er al toen God 
de aarde schiep. Gods Zoon heeft daarbij meegeholpen. 
Hij is net als God de Vader de baas over de engelen. 
Gods Zoon zit naast zijn Vader op de troon in de hemel. 
God de Vader en God de Zoon kunnen opdrachten geven 
aan de engelen. Zij beslissen wat die moeten zeggen en 
doen. En die opdrachten voeren ze gehoorzaam uit. Ze 
doen alles om God zelf eer te bewijzen. 
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De brief aan de Hebreeën God gebruikt zijn engelen als 
windvlagen; engelen zijn dienaren van zijn vlammende 
vuur. Engelen lijken op storm en vuur (vs. 7). Heel in-
drukwekkend dus, maar niet goddelijk. Alleen Jezus is de 
Zoon van God, onze Koning. Een engel is dat niet. Hij is 
een soort ‘secretaris’ van de Koning.

Verderop wordt een engel vergeleken met de mensen. 
Deze dienaren van God moeten mensen helpen om te 
geloven. Denk maar even terug aan Zacharias, Maria 
en Jozef. Hoe zij boodschappen van God kregen die be-
langrijk waren en die ze moesten aannemen. Zacharias 
twijfelde, maar Maria en Jozef geloofden de engel en zo 
geloofden ze ook in God.
In Hebreeën lezen we: Engelen ‘zijn allen dienende 
geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen 
krijgen aan de redding’ (vs. 14) Begrijp je het? Best een 
beetje ingewikkeld! Ik zal het iets makkelijker zeggen. 
Engelen zijn dienaren van God die in de hemel wonen. 
Ze zien er anders uit dan mensen. Zij leven bij God in de 
hemel en dienen Hem daar. Als God ze naar de aarde 
stuurt is dat om mensen te helpen om te geloven in Hem 
en in Jezus. Eigenlijk zijn de engelen er dus om mensen 
te helpen om God beter te begrijpen, om meer van Hem 
te gaan houden. 
Engelen en mensen zijn allebei door God geschapen. 
God is de Schepper, mensen en engelen zijn schepse-
len. Engelen zijn schepselen in de hemel en mensen zijn 
schepselen op aarde. Ze zijn dus anders, maar de een is 
niet belangrijker dan de ander.
Engelen zeggen namens God tegen ons: Ik hou veel van 
jou. Kijk maar om je heen wat er gebeurt.
Engelen vragen namens God aan ons: Wil jij Mij dienen? 
Wil jij in Mij geloven?
En God hoopt dat wij, net als de engelen in de hemel, 
altijd ja zeggen tegen Hem.

Napraten
Soms zegt iemand: jij bent een engel. 
Meestal gebeurt dat als je iets goeds deed voor iemand. 
Jij belde op of kwam op visite, net toen iemand verdrietig 
alleen zat te zijn. 
Of jij kwam net langs, toen die mevrouw in haar rolstoel 
de stoep niet op kon komen. Jij duwde haar even en ze 
kon weer verder.
Vraag: Waarom noemt zo iemand jou een engel? Mis-
schien was jij wel even een knechtje van God op dat 
moment. (Praat hierover na met de kinderen)

Auteur: PB 
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Engelen helpen mensen om in Christus te geloven

Inleiding
In de afgelopen weken heb je verhalen uit de Bijbel 
gehoord, waarin steeds een engel voorkwam. Er was een 
engel bij Zacharias in de tempel. Bij Maria verscheen een 
engel in haar huisje. En bij Jozef kwam de engel in zijn 
droom. Maar telkens, in elk verhaal, was daar die engel.
Wat is dat nu eigenlijk, een engel? Ik vind het best lastig 
om mijzelf daar iets bij voor te stellen. En jij? Ik denk dat 
in de tijd van de Bijbel de mensen het ook lastig von-
den. Waarom ik dat denk? Nou, Paulus schrijft een brief 
aan een van de eerste christelijke gemeentes, aan de 
Hebreeën. En die brief begin Paulus met een heel stuk, 
waarin hij uitlegt wat engelen nu eigenlijk zijn. Misschien 
kan dat ons ook een beetje helpen. Luister je mee? Pau-
lus schrijft in nogal ingewikkelde taal, dus ik zal proberen 
om in mijn eigen woorden aan jullie te vertellen, wat hij 
daar schrijft. 

Paulus zegt: Vroeger sprak God tegen de mensen door 
zijn profeten. Je weet dat misschien wel, de profeten, 
zoals Samuel, Jesaja of Micha, die namens God aan het 
volk Israël vertelden wat ze van God moesten horen. Of 
soms, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Maar 
nu, zegt Paulus, hebben we die profeten niet meer nodig, 
want nu heeft God zijn Zoon Jezus gegeven. Door Hem 
kunnen we nu weten wie God is. Jezus is nu weer bij God 
in de hemel, waar Hij naast Hem zit, aan zijn rechterhand. 
Jezus kreeg die plaats, omdat hij veel belangrijker is dan 
de engelen.
 
Hoe weten we dat, dat Jezus belangrijker is dan de enge-
len? Nou, God heeft over Jezus gezegd dat hij zijn zoon 
is, en dat hijzelf de vader is van Jezus. Over de engelen 
heeft God zoiets nooit gezegd. De engelen moesten 
Jezus eer bewijzen toen hij op aarde werd geboren. De 
engelen, dat zijn dus eigenlijk dienaren. Dienaren, die 
ook de mensen die door Jezus zijn gered, zullen helpen. 
Misschien herken je het volgende verhaaltje wel. Mi-
randa’s oma is niet helemaal fit. Verkouden, rillerig, maar 
eigenlijk heeft ze boodschappen nodig. Miranda helpt 
haar oma, ze gaat voor haar naar de supermarkt. Bij oma 
thuis ruimt Miranda de boodschappen netjes in de kast. 
‘Kind, je bent een engel!’ verzucht oma blij. 
Herken je dat? Dat mensen, die iets goeds doen voor 
een ander, wel eens een engel worden genoemd? Een 
engel, die iets van Gods goedheid laat zien? Want dat is 
het. Een engel is zelf geen god. Net zoals mensen zelf 
geen god zijn. God heeft ze allebei gemaakt, de mensen 
én de engelen. De mensen op de aarde, de engelen in de 
hemel. We zijn allemaal, mensen en engelen, gemaakt 
om God te eren en te prijzen. De mensen op aarde, de 
engelen in de hemel. 

Over die engelen staat aan het einde van Hebreeën 1 
nog iets speciaals. De engelen, het zijn dienende gees-
ten, die er op uit worden gestuurd om de mensen die 
door Jezus zijn gered, te helpen. 
De engelen hielpen Zacharias, Maria en Jozef. Misschien 
ken je ook wel het verhaal van de vrienden van Daniël. 
Ze werden in het vuur gegooid, omdat ze niet knielden 
voor een afgodsbeeld. Maar er kwam een engel die hen 
hielp. De engel zorgde er namens God voor dat ze niet 
verbrandden. Dat is een mooi voorbeeld van hoe een 
engel helpt! Maar nu dan? Je hoort wel eens, als iemand 
een ongeluk krijgt, maar er toch nog goed vanaf komt, dat 
mensen dan zeggen: Je had een engeltje op je schouder, 
dat voor je heeft gezorgd. Is dat het? Is dat, hoe God ons 
helpt met zijn engelen? 
Dat kan. God kan zijn engelen gebruiken om jou te 
beschermen. Om je te leiden in je leven, als je misschien 
lastige keuzes moet maken. Om je sterk te maken als het 
leven misschien moeilijk is. Dat staat ook heel mooi in 
de Psalmen. Psalm 91, luister maar: ‘Hij vertrouwt je toe 
aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun 
handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een 
steen.’
Maar Gods engelen doen nog meer. Hetzelfde, wat ze bij 
Zacharias, bij Maria en bij Jozef deden. Weet je het nog? 
De engel hielp Zacharias om te geloven dat hij een zoon 
zou krijgen, en dat dat een bijzonder kind zou zijn. Een 
kind, dat de komst van Jezus op aarde zou voorbereiden. 
De engel hielp Maria om te geloven dat God haar had 
uitgekozen, om de moeder van zijn zoon te zijn. Hij hielp 
Maria om dat te aanvaarden. Om niet tegen te stribbelen, 
maar om te geloven dat God zou zorgen dat alles goed 
kwam. De engel hielp Maria om te zeggen: ‘Laat het 
maar gebeuren zoals God het wil.’
De engel hielp Jozef, toen hij dacht dat Maria stiekem 
een andere man had. Hij hielp Jozef om van Maria te 
blijven houden, en om te geloven dat er echt een wonder 
was gebeurd. Maria had geen andere man, het kindje dat 
ze zou krijgen was Gods eigen Zoon. 

Zo helpen engelen ons nu ook nog. Ze helpen ons om 
echt in God te geloven. Om als het moeilijk is te vertrou-
wen, dat alles goed zal komen omdat God bij ons is. Om 
in vertrouwen de weg te gaan in ons leven, en de dingen 
te doen die op ons pad komen. Omdat we mogen ver-
trouwen dat God er een doel mee heeft. 
Misschien vind je dit nu wel heel moeilijk. Je hebt immers 
nog nooit een engel gezien of gehoord… Maar mis-
schien, als je nu of later terugdenkt aan dingen… Als 
het ergens in je leven maar nét goed afliep… of als je 
een moeilijke keuze moest maken en je toch ineens heel 
rustig werd over die keuze… dat zijn momenten, waar je 
misschien achteraf van zult zeggen: daar, op die plek… 
toen, op dat moment… daar was een engel van God bij 
mij, die mij heeft geholpen! 
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