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29 september 
HEILIGE AARTSENGELEN 

MICHAËL – GABRIËL – RAFAËL 
 

Vroeger was 29 september alleen aan Michaël gewijd. Deze datum verwijst 
naar de dag van de kerkwijding van de Sint-Michaëlbasiliek in de buurt van 
Rome. In de oude liturgie werd ook op 8 november een Michaëlfeest gevierd. 
Dat herinnerde aan de drie verschijningen van de aartsengel in de vijfde eeuw 
in Monte Gargano. In dit stadje in de Italiaanse regio Puglia bevindt zich het 
oudste Michaëlheiligdom van West-Europa, een plek waar we al meerdere 
keren heengingen wanneer we op retraite-bedevaart waren in Corato. 

 

 
 

Blijven we ons – in Gods Willen – heel vaak richten tot de Aartsengel Michaël!   
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, 

wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. 
Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. 

En gij, vorst van de hemelse legerscharen, 
drijf Satan en de andere boze geesten, 

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, 
door de goddelijke kracht in de hel terug.  

Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Uit VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – FIAT van de SCHEPPING: 
 

Tijdens de Schepping zijn ook de engelen uit Uw Hand ontstaan.    
In de H. Schrift is er op tientallen plaatsen sprake van ‘de engel van 
de Heer’, van ‘de engelen Gods’: ”… langs die ladder gingen Gods 
engelen op en af” (Gn 28,12) - “de engel van de Heer zei tot mij in 
een droom…” (Gn 31,11) - “Mijn engel zal voor u uitgaan” (Ex 33,2) 
- “Plotseling stond een engel van de Heer voor hen… Opeens voegde 
zich bij die engel een hemelse heerschare…” (Lc 2,9,13)… 
Wij danken U in het bijzonder voor wat U ons bekend maakte over 
het bestaan en de rol van de aartsengelen. Zo lezen we in het O.T. 
(1 Tess 4,16): “Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem 
van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, zal de Heer zelf 
van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn 
verrijzen.” 
 
Wij danken en aanbidden U, Heer Jezus, voor Uw Goedheid en Uw 
Wijsheid elke persoon een engelbewaarder te geven. Zegt psalm 34 
niet: “De engel des Heren legert zich rondom wie Hem vraagt”?    
En lezen we niet in de brief aan de Hebreeën 1, 14: “Wat zijn zij (de 
engelen) anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve 
van hen voor wie het heil is weggelegd?” Wij plaatsen daarom een 
‘ik hou van U’ op elk gebed, elke vertroosting en tussenkomst van 
de bewaarengelen. Er zijn talloze beschermende tussenkomsten en 
vooral in onze tijd heel veel getuigenissen van hun reddende hulp. 
Wij vragen U, Heer Jezus, dat de bewaarengelen zich ook zouden 
legeren rond wie U niets vragen en U blijkbaar volledig vergeten 
zijn. Wij loven en danken U ook voor alle liefdesakten van de 
ontelbare andere engelen uit de negen koren en voor de engelen 
die Uw Passie omringden. Wij bieden U deze akten als eerherstel 
aan voor de liefde, gehoorzaamheid en glorie U door de gevallen 
engelen ontzegd. Wij danken U ook voor de uitleg die U Luisa gaf 
over de negen engelenkoren: hoe de gradatie van de koren wordt 
bepaald door de kennis die de engelen over Uw Goddelijke Wil 
ontvangen, anders gezegd hoe hoger het koor, hoe meer kennis 
hen over Uw Eeuwige Akt werd gegeven. (zie nieuwsbrief 110(5) 2021) 

 

2 oktober 
HEILIGE ENGELBEWAARDERS 


