
1          De dienst der Engelen

Engelen    (Lees Hebreeën1)
Wanneer wij het over Engelen hebben, denken de meeste mensen aan
sprookjes, aan de Efteling of iets dergelijks.
In de Bijbel wordt echter heel veel over Engelen gesproken. De Schrift
meldt  niet hoe zij zijn geschapen, maar geeft ons te kennen dat ze bestaan
en met welk doel ze er zijn. In ieder geval zijn Engelen niet met vleugelen
toegerust en niet als kleine Engeltjes geschapen, zoals wij hen zo dikwijls
afgebeeld zien. Er worden zelfs bepaalde rangorden genoemd, soms zeven,
soms negen, n.l. Engelen, Krachten, Machten, Tronen, Heerschappijen,
Archangels, Serafijnen, Cherubijnen, etc.
Ze zijn allen met grote wijsheid, vrijheid, kracht, etc. begiftigd. Het zijn
geesten die een lichamelijke vorm kunnen aannemen, Matth.11:30. Zij zien
steeds het aangezicht van Elohim, Matth.18:10. Het zijn boodschappers om
Elohims wil over te brengen op aarde bij de mensen. Om hun opdracht te
kunnen vervullen nemen zij soms een lichamelijke vorm aan, zie Luk.1:26,
2:9-14. De R.K. kerk heeft zelfs een feest ter ere van de Engelen, jaarlijks
op 2 oktober.

In onze tijd schijnt het geloof aan Engelen te hebben afgedaan, althans, men
hoort er bijna niet over spreken. Ook zijn er weinig goede boeken die over
de Engelen handelen. In preken worden ze bijna  niet meer genoemd.
Zelf heb ik mij in Engelen altijd geïnteresseerd en las wel de boeken
daarover, o.a. van dr. A. Kuiper, “De Engelen Gods”. Veel is er over de
Engelen nooit geschreven. Theologen schijnen weinig meer op te hebben
met de Engelen.
Als jongen van een jaar of tien oud heb ik zitten luisteren naar een
merkwaardig verhaal van een even merkwaardige man. Die man maakte
grote indruk op mij om hetgeen hij vertelde over Elohim, over zijn leven,
over zijn omgang met Elohim en kennis van Christus als zijn Verlosser. Die
man heette Henk Roodhorst, ergens uit de Krimpenerwaard. 
Het merkwaardige verhaal wat hij vertelde aan mijn vader en moeder
herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Je moest heel goed luisteren,
want de beste man had heel veel meegemaakt in zijn leven. Tijdens een
operatie aan zijn amandelen had een chirurg die iets teveel op had in zijn
tong of tongspieren geknipt, dus had hij een spraakgebrek. Maar, mijn oren
stonden gespitst en ik ving álles op wat hij vertelde.
Henk had de gewoonte, net als Izaak, om ergens in het veld te gaan bidden.
Een tweetal jongens hadden dat al eens gezien en zouden Henk weleens van
zijn vromigheid afhelpen. Zij wilden hem eens goed laten schrikken, terwijl
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hij aan het bidden was. En op een dag volgden zij Henk, toen hij naar zijn
bid-plek liep. Maar wat zagen de jongens toen? Zij zagen Engelen die hen
heel kwaad aankeken en sommeerden weg te gaan.
Zelf had hij de Engelen niet gezien. Pas vele jaren later was één van de
jongens naar Henk toegegaan en had hem dit verteld.
Daarna vertelde mijn vader aan ons, hoe hij na een avondmaalsdienst in
Grafhorst, toen hij op een dijk liep, de Engelen duidelijk het “Ere zij God in
de hemelen” had horen zingen, wat hem zeer vertrooste.

Ook hoorde ik later dat de predikant Smytegelt uit Middelburg, uit de
Nadere Reformatie, door Engelen zou zijn beschermd toen anderen hem op
een bruggetje in het water wilden laten vallen. Tijdens een rondleiding in
een van de kerken van Middelburg vroeg ik aan de gids of dat verhaal
klopte. Ja, dat klopte, hoewel Smytegelt er zelf nooit over heeft geschreven.

Dus zijn Engelen voor mij heel werkelijk en ik hoop ook voor U.
En voor kort kocht ik op een boekverkoping een aantal boeken, waartussen
een boekje zat van de arts H.C. Moolenburgh, met de titel “Engelen, als
beschermers en helpers der mensheid”.
Dat las ik, en daarin vond ik soortgelijke verhalen van Engelen-
verschijningen. Wanneer een arts over deze en dergelijke dingen schrijft,
dan kun je er meestal van op aan dat je wat nuttigs leest. Het zijn
praktijkervaringen, héél leerzaam, en iets dat élke theoloog of geestelijke
werker dient te lezen! Het dient wel met voorzichtigheid te worden gelezen,
daar er ook New Age-lijnen in vermengd zijn. Ik weet niet of het boekje
nog nieuw te koop is. Het is uitgegeven door Ankh-Hermes bv. te Deventer.
Tijdens het maken van deze brochure heb ik dankbaar gebruik gemaakt van
de vele informatie die Moolenburgh ons in zijn boek aanreikt.

De Bijbel over Engelen
In de Bijbel wordt in de Evangeliën 42 maal over Engelen gesproken. In het
boek Handelingen 21 maal, en Paulus spreekt 28 maal erover, en in het
boek Openbaring worden Engelen op bijna elke bladzij genoemd.
In de Schrift treden Engelen juist op bij heel beslissende momenten in de
heilsgeschiedenis. Waarom is er juist in de theologie bijna geen sprake
meer over de Engelen? Dat ziet toch op een verarming?
Inderdaad wijst dat op een verarming. Dat komt doordat wij in een rationeel
tijdperk leven, materialistisch. De mens van nu ziet niet verder dan zijn
neus lang is, en wat niet gezien wordt, bestaat volgens hem gewoon niet. 
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Engelen bestaan echter wél en spelen in het gehele leven van de mensen een
grote rol, ook al zien wij het niet direct.
Denk slechts aan Job 38:7 dat de morgensterren (Engelen) vrolijk zongen
toen de wereld geschapen werd. 
Engelen spelen een rol bij Abraham, voor de verwoesting van Sodom en
Gomorra, en bij het komen van Christus in de wereld, in Zijn leven en strijd
in Gethsémané, opstanding en hemelvaart. In de eindtijd tijdens de oordelen
hebben de Engelen een heel actieve rol, zie Openbaring van Jezus Christus
aan Johannes op Patmos.

Engelen zijn boodschappers, gedienstige geesten.
In het Hebreeuws is Malach..... Engel, en in het Grieks Angelos.
Het zijn boodschappers uit een andere dimensie, leefwereld en
werkelijkheid, vanuit de nabijheid van de Schepper Elohim. Zij dragen in
hun namen dan ook altijd de naam van hun Schepper El. Denk aan enkele
namen van Engelen, als Gabriël, Michael, etc.
Een Engel kan gezien worden als een handeling van Elohim. El is geen
blinde onwerkzame energie. El is de Schepper van álle energie en kan deze
voor of tegen ons gebruiken.
Alle energieën, zichtbaar of onzichtbaar komen van onze Schepper af. Dus
de atoomkracht, de zwaartekracht, de zonne kracht, elektriciteit, etc.., zijn
allen verschijningsvormen of manifestaties van iets dat voor ons nog
onzichtbaar, dus onkenbaar is, van iets dat wij nog niet kunnen zien en
gedeeltelijk kennen, en of ook nog niet mógen zien en kennen. Wij hebben
met onze vingers daarvan af te blijven!

Wij leven nog op aarde in een bedeling waar wij nog in zekere zin als
analfabeten zijn uit een wereldoerwoud die nog nooit kennis hebben
genomen van die hemelse sferen en dimensies, maar deze dimensies wél
aanvoelen. Wij bemerken er soms iets van en ontvangen er indrukken van.
Dus zijn wij als de inboorlingen uit een oerwoud die voor het eerst in hun
leven naar een moderne t.v., telefoon en radio kijken of luisteren en niet
kunnen begrijpen dat er uit een kastje een mensenstem komt, zonder dat er
een mens in de wijde omtrek te zien is. Zij weten niet dat er ergens anders
een uitzendstation bestaat waar échte mensen uitzenden en staan te praten. 

En zo is het eveneens met de Engelen gelegen. Wat merken wij daar nu
van?
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Engelen zijn er. En het is ook in onze eeuw voorgevallen dat mensen
daadwerkelijk Engelen hebben gezien. Daarbij komt dat wij veel meer met
hen te maken hebben dan wij wel denken. Dus is het heel belangrijk daar
eens rustig en diep over na te denken.
Engelen zijn onze beschermers. Engelen sterken in moeilijke ogenblikken,
Luk.22:43.
Het zijn gedienstige geesten, zie 
Hebreen 1:14  Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden
worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

Wanneer wij plotseling hulp, raad, redding, adviezen, etc.-, nodig hebben,
schiet dat ons soms zomaar te binnen. “Zomaar”, zeggen wij dan, alsof het
toeval is, alsof het ons eigen brein is dat ons te hulp schiet. Het lijken wel
ingevingen, juiste antwoorden. En dat zijn het ook. En wij zullen bezien of
dat soms het werk van de Engelen is. Immers, Engelen zijn gedienstige
geesten en mogen zich met ons wel en wee bemoeien. Dus dragen zij voor
ons soms gegevens aan waarom wij hard verlegen zitten. Zij weten ons
soms net even opzij te drukken, of tegen te houden voor gevaar. Zij
bemoeien zich met onze levens, met onze woningen, zie Hand.17:26
Engelen onderwezen Jakob hoe hij moest handelen met zijn vee om dat te
vermeerderen, zie. Genesis 31:10  En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd,
dat ik mijn ogen ophief, en ik zag in den droom; en ziet, de bokken, die de kudden
beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig.
Genesis 31:11  En de Engel Gods zeide tot mij in den droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier
ben ik!

In het Boek des Oprechten staat een heel merkwaardig verhaal in hoofdstuk
32. Het betreft de ontmoeting van Jakob en Ezau, toen Jakob op terugreis
was naar zijn ouderlijk huis. Laban had vlug boodschappers naar Ezau
gezonden met het oogmerk om Jakob in een kwaad daglicht te stellen en
Ezau op te hitsen. In hoofdstuk 31:57 staat wat Laban’s boodschap aan
Ezau inhield: Heb jij gehoord wat Jakob jouw broer mij aangedaan
heeft..... en hoe rijk hij nu wel geworden is, eigenlijk via mij, en nu is hij
zonder afscheid vertrokken! 

Dus stelde Laban Jakob in een kwaad daglicht bij Ezau. Dat was koren op
de molen en Ezau haastte zich om een klein leger bij elkaar te brengen en
Jakob tegemoet te gaan om hem te vermoorden en al zijn bezittingen in
beslag te nemen. Rebekka is dit ter ore gekomen en heeft zich gehaast en
heeft 72 dienstknechten van Izaak naar Jakob gestuurd om hem te
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waarschuwen en om hem te helpen bij een eventuele strijd tussen Jakob en
Ezau. Rebekka beval Jakob dat hij zich als minste moest gedragen
tegenover Ezau en hem een groot geschenk geven, waardoor hij mogelijk
tot bedaren zou komen.
Toen Jakob dat hoorde heeft hij luidkeels geschreeuwd en bitterlijk
geweend. Jakob heeft direct boodschappers naar Ezau gestuurd om te
zeggen dat hij eraan kwam en hij Ezau zijn meerdere achtte. Maar Ezau
heeft hen met minachting en hoogmoed geantwoord. Ezau was met 400
man onderweg naar Jakob om hem te vermoorden. Toen Jakob dat hoorde
was hij zeer bang en benauwd.. En dan staat er in hoofdstuk 32:16 een
indrukwekkend gebed van Jakob. Toen Jakob klaar was met bidden heeft
hij zijn gehele leger in twee delen verdeeld, op grote afstand van elkaar. En
die nacht heeft hij geworsteld met een man, een bode of de engel van Ezau.

Intussen had Jahweh het gebed van Jakob verhoord en drie Boodschappers
(dus Engelen) van de hemel gestuurd als een ruiterij op paarden,
tweeduizend elk in getal, na elkaar, toegerust met oorlogswapens. Zij
hebben zich verdeeld in vier groepen en zijn afzonderlijk en na elkaar Ezau
tegemoet gegaan. En Ezau heeft gedacht dat hij met ruiters te maken had
van Jakobs leger. Ezau schrok zich lam toen hij de eerste ruiterij op zich af
zag komen. Zelfs de mannen van Ezau vluchtten van hem weg zodat hij
moederziel alleen stond. De Boodschappers zeiden dat zij van Jakob waren
en dat, indien Ezau niet zijn broer was, zij hem en zijn leger zeker
omgebracht zouden hebben. Toen de eerste ruiterij maar net even weg was
kwam de tweede, en daarna de derde en toen de vierde. Ezau had het niet
meer en beefde als een riet. En op deze wijze hebben de Engelen Jakob
verlost uit de hand van Ezau!
 
Omdat wij mensen dikwijls zo eigenwijs zijn valt het voor de Engelen niet
mee om ons te begeleiden, maar, ze hebben geduld en grote ervaring!
Bij grote rampen wordt dikwijls gezegd: Waar was God? Waren de Engelen
daar soms even afwezig toen hun aanwezigheid juist gewenst was? Engelen
redden dus niet altijd. De verborgen raad van Elohim blijft ons onbekend.
Helaas, wij zijn in onze eeuw zó vermaterialiseerd en geestelijk afgestompt
dat wij geen zicht meer hebben op de geestelijke dimensies. Vanaf oude
tijden heeft de mensheid geweten van het bestaan van Engelen, en ook van
speciale Engelen. Men wist dat er aartsengelen waren, die bv. voor een land
een heel bijzondere taak hadden en een speciale rol speelden.
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Waarschijnlijk is op de wapenschilden van landen, plaatsen of families best
het een en ander te herleiden tot de taak der Engelen.

Michael
De naam Michaël betekent, zie Strongs:
04317 m iek aa'ee l   ,   eigennaam   Michaël =" wie is gelijk El"  
1)  de voornaamste, of eerste aartsengel, die beschreven wordt als  staande
voor de kinderen van Israël ten tijde van conflicten  

Michaël is de hoofdvorst van Israël, Dan.12:1
1 ¶ En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat,
als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk
geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie
gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Michael is de opperste generaal van alle hemelse legermachten, in mythen
wel de drakendoder genoemd. Daar waar de strijd het heetst is, daar is hij
aanwezig.

Volkeren kunnen goede of kwade engelen tot hun vorst en leider hebben.
Zie wat dr. F. de Graaff daarover geschreven heeft in zijn boeken.
De Perzen hadden b.v. destijds een kwade vorst. Michael is echter de goede
Vorst, die voor het volk Israël op de bres staat. Israël, dat is de naam welke
Jakob ontving toen hij met de kwade engel van Ezau in de nacht had
geworsteld en hem had overmocht, het van hem had gewonnen.
Gen.32:24vv
24 ¶ Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de
dageraad opging.
25  En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner
heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem
worstelde.
26  En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik
zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.
27  En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
28  Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij
hebt u vorstelijk gedragen met God (de god of engel van Ezau) en met de mensen,
en hebt overmocht.
29  En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide:
Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? (de Ezau-god wilde zijn naam niet
noemen, maar vertrok voordat het daglicht werd. Zo doen dieven eveneens,
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terwwijl de wáre El het licht niet schuwt en Zijn Naam bekend maakt) En Hij
zegende hem aldaar.
30  En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb (de) God
(van Ezau) gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest (ik
heb het leven erbij afgebracht).
31  En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan
zijn heup.

De wáre Elohim zou altijd overwonnen hebben wanneer Hij met een mens
zou vechten. Ook zou de ware El nooit behagen erin hebben om uit
onvermogen tot overwinnen de tegenpartij zijn heup te beschadigen. Het is
dan ook de kwade engel van Ezau geweest, die het niet heeft kunnen
winnen van Jakob, zodat hij moest toegeven dat Jakob terecht de naam
Israël toekwam.

Jakob als enkeling tegen een overmacht, heeft het gewonnen en draagt van
toen af aan terecht de naam Israël, dat is “Strijder met Elohim”.
En niet alleen Jakob, maar alle kinderen Jakobs die zich inzetten voor de
waarheid en gerechtigheid op aarde, die strijden tegen bureaucratie, tegen
corrupte overheden en instellingen, tegen kerken en hun valse
leerstellingen, tegen banken en hun papieren geldmacht, etc. zijn strijders
mét Elohim.
Daar is Michael te vinden. Hij is daar waar allesverslindende machten van
zijn aarts-tegenstander, de satan, werken.
Het was ook Michael die met de satan twistte over het lichaam van Mozes.
En waarom?
Judas vers 6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden
onder de duisternis bewaard.
7  Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze
gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn,
dragende de straf des eeuwigen vuurs.
8 ¶ Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en
verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.
9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam
van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De
Heere bestraffe u!

Gabriël
Gabriel betekent, zie Strongs: 
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01403 g a b @ r ie j'ee l   ,   eigennaam Gabriël =" krijger van El" of
"man van El"  
1) een aartsengel; de engel waarvan Elohim gebruik maakte om zeer
belangrijke  boodschappen aan de mens te brengen; tot Daniël gezonden,
tot Zacharía,  en tot Maria  
Zie Luk.1:26,29 en Dan.8:16, 9:21.
Gabor, Gibor, geber = man, mankracht
Gabber = metgezel. Dus een betere betekenis van de naam Gabriël is:
Metgezel van El.

Rafaël
In het leven van Jakob spelen Engelen een heel belangrijke rol. Reeds bij
Bethel zag hij in de droom het volgende: Gen.28:10
12  En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den
hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.

Rafaël en Michaël zijn de speciale Engelen in de dienst van het volk Israël. 
Rafaëls standplaats zou in de Tempel in het Heilige der Heiligen zijn, met
name aan de Westelijke zijde, volgens het boek Henoch. En waarom? Dat is
de weg van het Licht, van de zon, welke opkomt in het Oosten en ondergaat
in het Westen.

Alle tempels werden oudtijds gebouwd met de poorten gericht op het
Oosten, de opkomende zon, zodat de zon bij zonnewende (solstitium) 21
juni, regelrecht bij haar opkomst door de poortopeningen tot in het Heilige
der Heilige kon doordringen met haar lichtstralen.
In de poort van de Tempel van Salomo zat een gat waardoor het zonlicht op
21 juni naar binnen viel. Gezien de verschuiving van de aardas (de
precessie) was Hiskia genoodzaakt de poort of deuren van de tempel te
“beteren”, dat wil zeggen, hij bracht een gouden plaat aan die verstelbaar
was, zodat de lichtstraal van de zon op 21 juni inderdaad in het Heilige der
Heiligen zou schijnen. 
2 Kronieken 29:3  Dezelve deed in het eerste jaar zijner regering, in de eerste
maand, de deuren van het huis des HEEREN open, en beterde ze.

De weg van het licht loopt van Oost naar West, en dat is tevens de weg van
het volk ván het Licht, Israël. De weg van het volk Israël in en door deze
wereld-aion wordt symbolisch afgebeeld als een tocht van Oost naar West.
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En op die tocht wordt dit volk beschermd door Engelen, met name door
Michaël en Rafaël.

Het is de Geest van Jahweh die Zijn volk geleidt en tot de plaats der rust
brengt, n.l. in het Noorderland, Zach.6:8  En Hij riep mij, en sprak tot mij,
zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest
doen rusten in het Noorderland.
Dus is het Noorderland het land der ruste, terwijl van Kanaän werd gezegd:
Micha 2:10  Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn;
omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige
verderving

Het Heilige der Heiligen van tempels -ook van Salomo’s Tempel- lag altijd
in het Westen. En dáár is Rafaël te vinden als symbool van de genezing,
van de volkomen verlossing van het volk na alle lijden, aan het einde van
de weg.

Israël is onderweg. Wij als “Israël in het Westen” zijn onderweg, en, wij
hebben het eindstation bereikt,  n.l. “De bestelde plaats”, in het Westen, aan
kuststreken, aan het einde van het continent, op een vlak land, een land van
rivieren en stromen, van polders, van vette koeien uit Basan, etc. Wij
worden zelfs vanouds het “Israël van of in het Westen” genoemd!
2Sam.7:10  En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld, en hem
geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde;
en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het
eerst.

Jakob geeft in zijn zegen aan Efraïm en Manasse de Engel die hem bewaard
had, aan deze jongeren, Gen.48:16.
16  Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen
mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij
vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!

De weg van Israël van Oost naar West, van de opgang der zon tot aan haar
ondergang, gaat niet over rozen. Zie Ps.50, 
1 ¶ Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den
opgang der zon tot aan haar ondergang.
2  Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.
3  Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en
rondom Hem zal het zeer stormen.
4  Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten.
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5  Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande!

 Vandaar dat Engelen onze voorvaderen en ons als gedienstige geesten
gedurig leiden, als loodsen, gidsen, bewaarders en beschermers. Blijkt zulks
niet uit onze Vaderlandse geschiedenis?

De verstrooiing van de twaalf stammen Israëls had een doel. Geen
vernietiging, maar uiteindelijke verzameling van het overblijfsel op en in
kuststreken, in het Noord Westen! 
Elohim heeft Zijn Wegbereider(s) voor ons volk heengezonden! Wij zijn
een volk met een “eeuwige bestemming”, of anders gezegd, met een
bestemming voor de toekomende eeuwen, om het leider-volk der wereld te
zijn. Israël is er  om andere Adam-volkeren te instrueren in Elohims wetten
tijdens het Messiaans Vrederijk, wat zal uitmonden in het definitief
herstelde Rijk van Elohim op aarde, bestuurt door de Christus en Zijn
Gemeente in en vanuit het Hemelse Nieuwe Jeruzalem.
De Engelen zijn dan ook in het Nieuwe Jeruzalem als in hun eigen
woonstede aanwezig en er staan aan elk van de 12 poorten Engelen,
Openb.21:12. Zij bedrijven daarbinnen grote vreugde, Hebr.12:22. En ook
zijn zij zeer verblijd over één zondaar die zich bekeert.
Op.21:12  En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten
twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten
der kinderen Israëls.
Hebr.12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
23  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen;
24  En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat
betere dingen spreekt dan Abel.

Cherubijnen
Ze lijken wat hun beschrijving betreft op mythologische wezens, verwant
aan de Serafijnen. 
Wat zij zijn en waarvoor zij dienen. Eén bewaakt de ingang van de Hof van
Eden, de weg naar de boom des levens. 
De hemel en de aarde zijn door de zondeval van elkaar losgeraakt. De
magnetische koorden werden verbroken, zodat de aarde niet meer werd
gevoed vanuit het Nieuwe Jeruzalem. Die “planeet” of hemelse stad is toen
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van de aarde vertrokken, op drift geraakt, met een omloop van ongeveer
3600 jaar. Zie Z. Sitchin “The twelfth planet”. Maar het herstel zal spoedig
komen. Het Nieuwe Jeruzalem zal weer van de hemel neerdalen, zie
Opnb.20-22. Dat zal wat zijn!

Volgens Ps.18:11 zou de Cherubim een soort hemels vervoermiddel zijn,
een soort rijdier met vier gezichten. De Cherubs zijn afgebeeld in de
Tempel, en op het deksel van de verbondskist, de Ark.
Hun vier aangezichten hebben volgens Moolenburgh te maken met het naar
vier richtingen tegelijk zien. Wij mensen zijn kortzichtig en beperkt en
kunnen slechts één kant op kijken. In de rechtsspraak behoort
tweerichtings-verkeer te zijn. Maar Moolenburgh keek als huisarts naar vier
richtingen bij het behandelen van zijn patiënten, n.l.
1. Naar het gewone vlees, het lichaam, de stier-kant der cherubs
2. Naar de ziel, de ups en downs, de schorpioen of adelaar zijde der cherubs
3. De geestelijke levenshouding, de leeuw-zijde
4. De verhouding van de mens tot zijn Schepper, de waterman-zijde

Zie Ezechiel 10:14  En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was
het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens
mensen, en het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens
arends.
Ezechiel 10:21  Elkeen had vier aangezichten, en elkeen had vier vleugelen; en de
gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen.
Handen zijn instrumenten om ermee te dienen.

Bij het opsporen en genezen van ziekten is het heel belangrijk met
voornoemde zaken rekening te houden.
En bij relatie-storingen is het heel belangrijk dat huwelijkspartners met
elkaar overeenstemmen. Is er verschil bij de één op een bepaald niveau, dan
komt de ander op dat niveau in de kou te leven. Men komt het veel tegen
dat de man wél gelooft, en de vrouw niet, of omgekeerd.

De Bijbel laat ons het leven van de Heiland door vier schrijvers zien, dus
vanuit vier verschillende zijden, om ons een zo duidelijk mogelijk beeld
van Hem te geven. Dus mogen wij nooit afgaan op het horen en zeggen van
één enkele persoon, of op een enkel gerucht. Nee, er zijn in feite minstens
vier opties nodig om een zaak recht te kunnen beoordelen. En dat geeft
ongeveer de betekenis weer van de vele ogen van de Cherubs onder en op
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hun vleugelen. Zij hebben dus van álle kanten goed zicht op zaken, en zij
doorgronden wat zij zien, zij begrijpen wat zij zien.
Wij mensen realiseren ons veel te weinig wat wij zien. Wij zien dingen en
begrijpen er dikwijls het wezen niet van. Wij zien bloemen als objecten,
maar missen de kennis van de structuur, van de basisvormen. Wij missen
algemeen de kennis van de grondprincipes in de natuur, waarin de Schepper
geometriseert en mathematiseert. Dat is te zien in alle spiraalvormen in
planten, dieren, sterrenstelsels, etc. In de zonnebloem komen zelfs twee
verschillende spiraalvormen voor, de Phi-spiraal volgens de Fibonacci-
reeks en de Pi-spiraal.

De stof is maar niet een dode stof en waardeloze materie, zoals men denkt.
Nee, de stof is doortrokken van Elohim en begeesterd door Zijn kracht. Hier
is de wijsheid om zulks op te merken en te zien. Dát is het waar de cherubs
op wijzen. Het is ook de “chokma”, de levenswijsheid die soms door
pijnlijke ervaringen wordt opgedaan. Van het woord chokma komt ons
woord “goochem” vandaan.

Serafijnen
Dat zijn de Engelen der liefde, de onbaatzuchtigheid, als hoogste groep der
Engelen. De basis van de Schepping kan dan ook niet anders zijn dan
liefde, want toen de schepping plaats vond, waren het de Morgensterren die
vrolijk juichten, zie Job 38:7  Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de
kinderen Gods juichten.

Seraph - brander, lichtbrander, een afsplitsing van Elohim, die het
Onverdeelde Licht is en een Ontoegankelijk Licht bewoont, zie 1Tim.6:16.
De hoogste intentie van liefde, van liefdesuitstraling van Hem die Liefde is,
vindt plaats via de Serafijnen, Jes.6:1.
Zij hebben zes vleugels, zes bijzondere hoedanigheden, waardoor zij in alle
werelden kunnen doordringen. Kortweg gezegd: Ze zijn onbegrensd in hun
mogelijkheden.
Moolenburgh vindt dat deze Serafijnen hun “heilig, heilig, heilig”, niet in
de eerste plaats als jubelzang voor Elohims grootheid zingen, maar dat het
meer een scheppingsgezang is, waaruit af te leiden valt hoe de schepping is
ontstaan. Niet door een oerknal, maar door een toestroming van hemelse
energiegolven. Met dit gezang van “heilig, heilig, heilig” zouden zij de
kosmische energie bundelen en de ruimte inzenden en daarmee de naam
van Jahweh de ruimte indragen.
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Dat is het Onverdeelde licht dat zich splitst, wat uitgezonden wordt naar de
lagere regionen en daar afkoelt en stolt en tot materie wordt, wat de basis is
voor het aardse bestaan.
Die energie der Serafijnen is volgens Moolenburgh nog geen
zwaartekracht-golf, maar een golfslag van liefde, van onbaatzuchtigheid,
van liefde die álles overwint. Het is dus de Naam van Elohim die de
uiteindelijke basis en hoeksteen van de Schepping is, en niet het atoom of
de quarks in het atoom en hun vibratie. De ganse aarde zal eens weer van
Zijn heerlijkheid vervuld worden!
Psalmen 72:19  En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse
aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.

Machten, Krachten en Heerschappijen
Paulus en ook Petrus spreekt over machten, krachten en heerschappijen, zie 
Kolossensen 1:16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op
de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;
1 Petrus 3:22  Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en
machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.
  
Deze “machten en krachten” hebben met harmonie te maken, met de
tegenstellingen in de schepping en in het aardse leven. Ze hebben te maken
met verzoening, met vrede. En zij komen de mensen die vredestichters zijn
te hulp. Ontevredenheid is de wortel van oorlog, haat, afgunst en jaloezie.
Maar deze Engelen kunnen aan de mensen liefde schenken om
vredestichters te worden. Uit tegenstellingen weten zij vrede en harmonie te
scheppen.
Krachten (dunamis) is een soort van Engelen die ongekende krachten
geven, die van mensen helden maakt, die mensen voor het recht laat
opkomen, tegen alle leugens in, tegen vervolgingen in, tegen alle
bureaucratie in. En ook al lijkt ons gevecht soms nutteloos tegen een grote
overmacht, het hééft zijn nut wanneer wij ook maar met een enkeling of
kleine groep druppelsgewijs de werkelijkheid tot de mensen kunnen laten
doordringen, doordat wij hen aan het nadenken zetten. Dáár staan deze
machten en krachten ons ten dienste!

De Engel des Verbonds
Zie Gen.16:7,9,11, 22:11, 24:7,40, 48:16, Ex.3:2, 14:19, 23:20, Num.20:16,
22;22, Richt.2:1, 6:11, 13:3, 2Sam.24:17.
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De Malak Jahweh is Yashua zélf, die als Engels des Verbonds verschijnt!
Hij is de Woordvoerder van Elohim, de Knecht van de Allerhoogste.

Samenvatting
Engelen zijn gedienstige geesten, Hebr.1:14.
 Ze zijn door Yashua geschapen, Col.1:16, maar wanneer weten wij niet. Zij
huwen niet zoals wij mensen op aarde, Matth.22:30. Er bestaan dan ook niet
een soort baby-engeltjes zoals we zo dikwijls zien afgebeeld.
Alle Engelen aanbidden Yashua, Hebr.1:6 en gehoorzamen Elohim,
Ps.103:20. Zij prijzen Zijn Naam, Ps.148:2, en beschermen ons overal,
Ps.91:11. Wij mogen hen echter niet aanbidden, Op.19:9, 22:8-9.
Zij bevrijden en bewaren ons in benauwde ogenblikken, zie Dan.6:22,
Hand.5:19, n.l. Daniël in de leeuwenkuil, Petrus in de gevangenis, en ook
de drie mannen in de vurige oven.

De wederkomst van onze Heiland en Zijn hemels Jeruzalem zal gepaard
gaan met vele Engelen, Matth.16:27. Maar wel op die wijze, dat de
rechtvaardigen zelfs de Engelen zullen oordelen, 1Cor.6:3.  Kinderen
hebben hun speciale Engelen, Matth..18:10. Engelen kunnen ongezien
aanwezig zijn, Hebr.13:2, en men kan ze onwetend herbergen.
Zij wijzen ons soms de weg, zoals de Engel Cornelius naar Petrus wees,
Hand.10.
Maar ook Satan kan zich als een Engels des Lichts voordoen. Dus pas op!
Engelen kunnen zondigen, 2Petr.2:4, Judas vers 6.
Ook lezen wij van “verderf-engelen”, zie 2Kon.19:35, Jes.37:36. En vergeet
niet Ps.34:7 als het over bescherming gaat.
En in Zacharia zien we hoe Engelen daar een grote rol spelen voor het
bereiden van de woonplaats van het te herstellen volk Israël der twaalf
stammen.
Ook Levi wordt wel een “Engel” genoemd, zie Mal.2:7, 3:1, wat wijst op
het Priesterlijke, het dienende aspect der Engelen.
In de goede Engelen heeft Elohim “klaarheid” gesteld, volgens Job 4:18.
Engelen hebben bij het geven van de Wet een grote rol gespeeld, zie.
Hand.7:53  Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet
gehouden!
Gal.3:9  Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het
zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand
des Middelaars. 20  En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een.
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Wat een vertrouwen en zekerheid moet ons de wetenschap en het geloof in
de Engelen wel niet inboezemen, wanneer wij in deze studie daarvan heel
beknopt het een en ander aan onze aandacht geschonken hebben!
Dan stemmen wij in met de psalmdichter, Ps.103: 
19 ¶ De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst
over alles.
20  Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet,
gehoorzamende de stem Zijns woords.
21  Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen
doet!
22  Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof
den HEERE, mijn ziel!

Het gaat hem om het dienen en het gehoorzamen van de wil van Elohim.
Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen, een onbaatzuchtig dienen en
gehoorzamen uit volkomen liefde, niet belangeloos, maar met één belang,
n.l. Elohim te eren! Want Hij is onze lof!
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