
Over de tussenkomst van engelen in het leven van mensen

Beste vrienden,
Als Paulus in 1 Korinthe 11:10 instructies geeft over de aanbidding in

de Nieuwtestamentische gemeente, zegt hij dat de vrouw een macht
(in het Engels staat hier: symbool van autoriteit) op het hoofd moet hebben vanwege de engelen.
Paulus gaat er vanzelfsprekend van uit dat er engelen aanwezig zijn en meedoen, op het moment
dat christenen bij elkaar komen voor aanbidding. 

Het is meer dan eens gebeurd dat Ruth engelen hoorde zingen, wanneer we samen aan het aanbid-
den waren. We realiseerden ons dat we  bevoorrecht waren om een klein stukje te mogen ervaren
van de totale aanbidding in het heelal, een aanbidding die hemel en aarde omspant. Van andere
christenen heb ik soortgelijke getuigenissen gehoord.

De schrijver van Hebreeën zegt in hoofdstuk 1:14 dat de engelen van God dienende geesten zijn,
die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven. De uitdrukking die hier
vertaald is met ‘dienende geesten’, beschrijft in de Griekse tekst specifiek geesten die een pries-
terlijke taak van aanbidding uitvoeren, ten dienste van hen...etc. In de Nieuwtestamentische
gemeente worden hemel en aarde dus samengevoegd in aanbidding. 

Een opeenvolging van opstandige engelen

De bijbel laat een opeenvolging zien van engelen die tegen God rebelleerden. De eerste -
en belangrijkste - was de opstand van Lucifer (een aartsengel), die beschreven wordt in
Jesaja 14:12-14:

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen,
gij morgenster, zoon des dageraads;
hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger
der volken! En gij overlegdet nog wel:
Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren
Gods mijn troon oprichten en zetelen op de
berg der samenkomst ver in het noorden; 
ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken,
mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Persoonlijk geloof ik dat satan niet de positie van God de Vader ambieerde, maar die
van God de Zoon (die later in de menselijke geschiedenis geopenbaard wordt als
Jezus van Nazareth). Het conflict tussen deze twee bereikte een climax aan het
Kruis, waar het eerst leek of satan gewonnen had, maar feitelijk ontnam Jezus hem
al zijn wapens en versloeg hem zo volkomen. Hij (Jezus) heeft de overheden en
machten (van satan) ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo (aan het Kruis)
over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:15).
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In Openbaringen 12:3-4 wordt satan afgeschilderd als een grote rossige draak wiens staart een derde van de
sterren des hemels medesleepte. Blijkbaar had Lucifer (nu satan) toen hij nog aartsengel was de autoriteit
over eenderde van de hemelse engelen, die hem volgden in zijn rebellie en met hem uit de hemel verbannen
werden. Satan heeft toen, met de engelen die hem gevolgd waren, een concurrerend koninkrijk gevestigd in
de hemelse gewesten (Efeze 6:13), ergens tussen de derde hemel (2 Korinthe 12:2-4) - de plaats waar God
woont - en de hemel die zichtbaar is vanaf de aarde.

Hoewel het lot van satan onherroepelijk werd bezegeld door zijn nederlaag bij het Kruis, zal het uit-
eindelijke oordeel over hem pas uitgevoerd worden aan het einde van het duizendjarig rijk. Dan zal

satan - samen met de antichrist - in de poel van vuur en zwavel geworpen worden...en zij zullen dag en
nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden (Openbaring 20:10).

Voor de zondvloed

In Genesis 6:1-2 wordt opnieuw een overtreding van de engelen beschreven:

Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,
zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen,
wie zij maar verkozen.

Wie zijn deze ‘zonen Gods’? In het boek Job wordt er twee keer naar hen verwezen.

In Job 1:6: Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen
kwam ook de satan.

En opnieuw, in Job 38:7: (Waar waart gij)...terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de
zonen Gods jubelden?

Uit beide verzen blijkt duidelijk dat deze ‘zonen Gods’ engelen waren. Want er waren nog geen
mensen aanwezig toen God de aarde grondvestte. 

In het Nieuwe Testament vinden we twee passages die beschrijven hoe God oordeelt over de enge-
len die op deze manier gezondigd hebben met menselijke vrouwen. In Judas 6 staat: ...en dat Hij
engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning (de hemel) verlieten, voor
het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

Het gaat hier duidelijk niet om de engelen die deelnamen aan de oorspronkelijke rebellie
van satan, want satan en zijn engelen zijn nog niet opgesloten (‘onder donkerheid bewaard
gehouden’), maar vrij en actief in de hemelse gewesten. Judas heeft het hier over de zonden
van engelen die hun aangewezen woonplaats in de hemel verlieten en afdaalden naar de
aarde, waar ze samenleefden met menselijke vrouwen.

Judas vervolgt: Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke
wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn,
daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. 

Judas vergelijkt de gevallen engelen ten tijde van Noach met de inwoners van Sodom en
Gomorra, omdat beide groepen schuldig waren aan dezelfde zonden, namelijk seksuele
immoraliteit en perversie.

In 2 Petrus 2:4-6 noemt de apostel eveneens deze twee groepen samen: de gevallen
engelen uit de tijd van Noach en de inwoners van Sodom en Gomorra:

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen,
door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven
om hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld van de voortijd niet gespaard
heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard



heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as ver-
brand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven...

In beide gevallen bestond de zonde uit tegennatuurlijke sex. In vers 4, waar in het Nederlands staat ‘hen in de
afgrond te werpen’ wordt in het Grieks het woord ‘tartarus’ gebruikt. Dit woord komt in de Griekse literatuur
veel voor en wordt gedefinieerd als ‘een plaats van gevangenschap zo ver beneden de Hades (= onderwereld) als
de Hades beneden de wereld is’. 

Het is verbazingwekkend hoe lang de Heer bepaalde zonden in de wereld toestaat, maar er zijn grenzen die God
zeer nauwgezet bewaakt. Eén zo’n grens is die van seksuele perversie, of het nu gaat om sex tussen engelen en
mensen, of tussen mensen van hetzelfde geslacht. Als die grens overschreden wordt, dan zullen Gods strengste
oordelen spoedig volgen. In het ene geval kwam het oordeel in de vorm van de zondvloed; in het andere geval
werd de bevolking van twee complete steden in een oogwenk weggevaagd.

Soortgelijke zonden in deze tijd

De bijbel geeft duidelijk aan dat de seksuele omgang tussen engelen en menselijke vrouwen niet voorgoed afgelo-
pen was na de zondvloed:

De reuzen (in de Engelse vertaling staat hier het oorspronkelijke Hebreeuwse woord ‘Nephilim’) waren in die
dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinde-
ren) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. (Genesis 6:4)  

Het Hebreeuwse ‘nephilim’ is afgeleid van het werkwoord ‘naphal’, wat ‘vallen’ betekent. De nephilim zijn dus
‘de gevallenen’: de gevallen engelen. In dit vers zien we dat er nephilim (reuzen) op de aarde waren in die dagen
(ten tijde van de zondvloed) en ook daarna (na de zondvloed).

De kinderen die in die latere periode uit deze onnatuurlijke verbintenis geboren werden, worden hier mannen
van naam genoemd, (in het Engels staat er helden). In de Griekse mythologie komen beschrijvingen van dit soort
‘helden’ veelvuldig voor. Ze zijn verwekt uit de gemeenschap tussen (menselijke) vrouwen en wezens die de
Grieken ‘goden’ noemden. Deze goden waren bovennatuurlijke, krachtige wezens, die afgedaald waren van een
hoger bestaansniveau. De bijbel noemt hen ‘nephilim’. Het waren in feite gevallen engelen.  

Om maar enkele voorbeelden te noemen, van Zeus (de ‘vader’ van de goden) wordt gezegd dat hij de gedaante
van een zwaan aannam en gemeenschap had met een vrouw die Leda heette, en dat zij hem drie kinderen baarde.
Een ander verhaal vertelt over Zeus die, in de gedaante van een stier, gemeenschap heeft met Europa, bij wie hij
ook drie zonen verwekte. Een andere ‘god’, Poseidon - hij was voor de Grieken de god van de oceaan - verwekte
bij een menselijke vrouw een zoon, Theseus, één van de meest bekende Griekse helden.

We zouden nog vele voorbeelden kunnen noemen. Deze mythen zijn als een gebarsten spiegel, ze geven een verte-
kend beeld van de gebeurtenissen die in Genesis 6:4 heel accuraat staan beschreven.

Zoals in de dagen van Noach

In Lucas 17:26 waarschuwt Jezus ons: ...en gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de
dagen van de Zoon des mensen. Met andere woorden, de gebeurtenissen die kenmerkend waren voor de tijd van
Noach, zullen ook kenmerkend zijn voor de periode vlak voor het einde der tijden.

In de tijd dat Noach leefde, was de aarde verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij
(Gen.6:11,12). Deze twee eigenschappen zien we vandaag opnieuw voor onze ogen gedemonstreerd: morele cor-
ruptie en voortdurend voortdurend toenemend geweld.

In de tijd dat Noach leefde, drongen engelen van een hoger niveau de aarde binnen en kozen menselijke vrouwen
als lustobject. Vandaag duiken in de media opnieuw steeds weer verhalen op over ‘buitenaardse bezoekers’, soms
bevestigd door levendige verklaringen van ooggetuigen. We kunnen deze verhalen afdoen als verzinsels, maar
daarmee hebben we nog geen verklaring voor hun toename. Een andere verklaring, die de bijbel aandraagt, is dat
de gebeurtenissen uit de tijd van Noach zich herhalen. Gevallen engelen zijn opnieuw aanwezig op onze planeet.



Een actueel woord van Paulus

Als bovenstaande interpretatie van de bijbel juist is, dan zijn de waarschuwingen van Paulus (in 1 Kor. 11:12-16)
opnieuw heel belangrijk. Paulus zag de Gemeente niet als een groepje mensen dat veilig met elkaar zit weggestopt
in een of ander kerkgebouw. Nee, hij zag de Kerk als een reusachtig, dynamisch schouwspel dat de hemel en de
aarde omspant. De samenkomsten werden niet alleen door mensen bijgewoond, maar ook door engelen, zowel
door goede als door kwade.

Paulus waarschuwt in het bijzonder de vrouwen, dat ze zich tijdens de aanbidding in de gemeente bewust zijn
van zowel deze goede als de slechte engelen. Daarom was het gepast hun hoofd te bedekken met een teken van
autoriteit. Daarmee bevestigden ze dat ze onder de autoriteit van Christus stonden, de autoriteit die Hij
bekleedt in Zijn gemeente. Ook bewezen de vrouwen daarmee respect aan de goede engelen die aanwezig zou-
den kunnen zijn, en werden ze beschermd tegen onreine geestelijke invloeden van de slechte engelen.

De instructies die Paulus geeft met betrekking tot de aanbidding, kunnen in één woord samengevat wor-
den: eerbied.

Waar is Mijn eerbied?

Ten tijde van Maleachi daagde God Zijn volk uit omdat ze niet oprecht waren in hun aanbidding.
Hoewel ze wel heel godsdienstig waren, waren ze toch oneerbiedig. In Maleachi 1:6 zegt de Heer:

Een zoon eert zijn vader
en een knecht zijn heer.
Indien Ik nu een Vader ben,
waar is de eerbied voor Mij?

In Maleachi 1:14 concludeert Hij:
Want een groot Koning ben Ik, en mijn naam is geducht onder de volken.

Bijna alle culturen kennen gedragsregels die de normen aangeven voor de omgang tussen een
volk en hun koning. Deze regels worden het ‘protocol’ genoemd.

Net als bij een aardse koning, bestaat ook bij de Heer een protocol. Enkele regels van het
hemelse protocol worden genoemd in 1 Korinthe 11:2-16. Ze herinneren ons eraan dat christe-
nen in hun aanbidding niet een op zichzelf staand groepje zijn. Integendeel, Paulus zegt: Want
wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld (het heelal), voor engelen en mensen.
(1 Korinthe 4:9). We zagen al dat er goede en slechte engelen zijn. 

Als teken van ons respect voor God, en ook in ons eigen belang, is het belangrijk dat we het
hemelse protocol bestuderen en volgen.

In mijn volgende onderwijsbrief zal ik het hebben over oorlog in de hemelse gewesten. 

In Zijn dienst,
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DE ONDERWIJSBRIEF VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR, IN EEN OPLAGE VAN 5.500 EN WORDT GRATIS VERSTUURD
NAAR DE ACHTERBAN VAN DEREK PRINCE MINISTRIES NEDERLAND. KOPIËREN VOOR GRATIS VERSPREIDING IS
TOEGESTAAN. EEN GIFT OM DEZE BEDIENING TE ONDERSTEUNEN STELLEN WIJ ZEER OP PRIJS. WILT U MEER
INFORMATIE, NEEM DAN CONTACT OP MET DPM NEDERLAND, POSTBUS 349, 1960 AH, HEEMSKERK, 
TEL. 0251-255044,  OF MAAK UW GIFT OVER OP GIRO 55.17.126 (OF GEBRUIK DE ACCEPTGIRO). 


