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29 september 
HEILIGE AARTSENGELEN MICHAËL, GABRIËL, RAFAËL 
 

Aartsengelen, gij staat zo schoon 
rondom de goddelijke troon 

in ’t hof des hemels opgericht 
als luchters van aanzienlijk licht! 

 
 

Gij eerste engel, Michaël, 
die voert het hemelse bevel, 

sta voor ons in, houd voor ons stand, 
red ons met sterke rechterhand. 

Gij, Gabriël, die aan de Maagd 
’t geheim vertelt dat God behaagt, 
wijs ons de weg der waarheid aan, 

leer ons in liefde voort te gaan. 

En Rafaël, sta gij ons bij, 
naar ’t hemels heil verlangen wij, 
geef gij ons krachten voor de reis, 

geleid ons naar het paradijs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 oktober 
HEILIGE ENGELBEWAARDERS 

 

De engel die Gij bij ons stelt, 
die ons beschermt en vergezelt, 

hij moge weren alle kwaad 
en alle onheil dat ons schaadt. 

 

 
 

Uit het evangelie volgens Johannes 
Jezus zag Natanaël naar zich toekomen 

en zei, doelend op hem: 
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is!” 

Natanaël zei tot Hem: 
“Hoe kent Gij mij?” 

Jezus gaf hem ten antwoord: 
“Voordat Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom zitten.” 

Toen zei Natanaël tot Hem: 
“Rabbi, 

Gij zijt de Zoon Gods, 
Gij zijt de Koning van Israël.” 

Jezus antwoordde: 
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? 

Gij zult grotere dingen zien dan deze.” 
En Hij voegde er aan toe: 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
gij zult de hemel open zien 

en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen 
in dienst van de Mensenzoon.” 

(Joh 1, 47-51) 
 
Dit verwijst al naar Jezus’ Hemelvaart (vertelde Fr. Robert): toen daalden engelen uit de 
Hemel om dan met Hem terug naar de Hemel op te stijgen.  
Ja, die engelen gaan onophoudelijk op en af van de Hemel naar de aarde om hier de akten te 
verzamelen van de zielen - akten gedaan in de Wil van God - om deze voor de Troon van de 
Drie-eenheid te brengen om God te verheerlijken in naam van alle zielen van alle tijden. Dat 
is het wat de engelen doen. Zij nemen onze akten want zij leven perfect in de Wil van God 
(zij hebben de vrije keuze om Gods Wil te verlaten maar ze blijven in Hem). Zij kregen de 
grote zending van onze akten te nemen en bij God te brengen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Denk ook aan de UREN van de PASSIE waarbij de engelen van de Passie handelen: 
 

“Mijn dochter, tijdens geheel Mijn aardse leven werd Mijn Mensheid 
begeleid door duizenden engelen. Zij verzamelden alles wat Ik deed: 
Mijn werken, woorden, pijnen, al Mijn druppels bloed en zelfs Mijn 
zuchten, kortom, alles. Die engelen waren gemachtigd als Mijn 
beschermers om Mij te eren en zij gehoorzaamden al Mijn 
aanwijzingen. Ze gingen op en af naar de hemel om alles wat Ik 
deed naar de Vader te brengen. 
Deze engelen nu, hebben een speciale zending. Als de ziel Mijn 
leven, Mijn Passie en Mijn gebeden overweegt, komen zij rondom 
haar en verzamelen haar woorden, gebeden, tranen, offers en het 
medelijden dat zij Mij toont. Zij verenigen dit alles met het Mijne en 
brengen het voor Mijn Majesteit. Zo vernieuwen zij voor Mij de glorie 
van Mijn eigen leven.  
Het genoegen dat deze engelen ervaren is zo groot dat ze ingetogen 
wachten om te horen wat de ziel zegt en samen met haar bidden. 
Hoe aandachtig en eerbiedig moet de ziel dus die UREN doen, in 
het besef dat de engelen aan haar lippen hangen om onmiddellijk te 
herhalen wat ze uitdrukt.” (Deel 11, 13.10.1916) 
 

De engelen daalden af naar de Zoon van God op aarde (zo ook na Jezus’ bekoring na 40 
dagen woestijn) maar dalen ook nu af naar ons, naar de kinderen van God, naar alle 
menselijke wezens die delen in de Mensheid van Jezus Christus. 
 

 
 

Ja, al gij engelen in het licht 
die lofzingt voor Gods aangezicht, 

ontvangt ons in uw lichte rei, 
laat ons zo zalig zijn als gij. 

 
Lof zij in alle eeuwigheid 

aan Vader, Zoon en Geest gewijd. 
Eenzelfde lofzang zingt uw koor, 

o engelen, de eeuwen door. 
 


