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             HET EK ‘N PERSOONLIKE BESKERMENGEL 
 
Iemand het my, my opinie oor engele en dan in besonder oor persoonlike beskerm 
engele gevra en ek wil graag hê dat dit dan presies is hoe jy dit wat ek vir jou stuur 
moet sien. 
Dit is my persoonlike opinie, hoe ek na engele kyk. 
Daar is verseker engele.  Die Bybel is vol van getuienis hieroor en ek gaan in my 
poging om vir jou te wys hoe ek engele sien telkens net ‘n voorbeeld of twee gebruik 
om dit wat ek sê te ondersteun. 
Eerstens dan. 
Daar is engele en dan is die engele in twee hoofgroepe.  Die engele van God en dan 
ook satan en sy engele. 
 
OPG 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog 

gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;  
OPG 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te 

vinde nie.  
OPG 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel 

en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is 
saam met hom neergewerp.  

 
LUK 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien 

val.  
 
Onder God se engele is daar, wat ek ‘n paar soorte engele noem maar dit is wat 
hierdie skrywe aanbetref nie ter sprake nie. 
Feitlik dwars deur die Bybel word engele hoofsaaklik deur ons Here as boodskappers 
gebruik.  Daar is gevalle waar hulle ander opdragte gehad het maar hoofsaaklik is 
hulle ons Here se boodskappers. 
Ek weet ook dat ons Here engele vir volke daar gestel het. 
Lees asseblief die volgende gedeelte en terwyl jy dit lees, let sommer op dat Mígael, 
een van die vernaamste engele, die engel wat satan uit die Hemel help verwyder het, 
ook die “beskermengel” van Israel is.  
 
DAN 10:4  En op die vier en twintigste dag van die eerste maand, terwyl ek op die 

wal van die groot rivier was, dit is die Hiddékel,  
DAN 10:5  het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek ‘n man met linne bekleed, en sy 

heupe was omgord met goud van Ufas.  



DAN 10:6  En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van 
bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink 
geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte.  

DAN 10:7  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met 
my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat 
hulle gevlug het om hulle te verberg.  

DAN 10:8  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag 
het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en 
ek het geen krag oorgehou nie.  

DAN 10:9  En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy 
woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, 
geval.  

DAN 10:10  En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die 
handpalms waggelend laat opstaan.  

DAN 10:11  En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat 
ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. 
En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan.  

DAN 10:12  Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste 
dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van 
jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek 
gekom;  

DAN 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae 
lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het 
gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.  

DAN 10:14  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die 
einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.  

DAN 10:15  En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die 
grond gedraai en stom geword.  

DAN 10:16  En kyk, een wat soos ‘n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe 
het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan, gesê: 
My heer, deur die gesig het krampe my oorval en het ek geen krag oorgehou nie.  

DAN 10:17  En hoe kan so ‘n geringe kneg van my heer met so ‘n heer van my 
spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het 
in my oorgebly nie.  

DAN 10:18  Toe het die een wat soos ‘n mens gelyk het, my weer aangeraak en my 
versterk  

DAN 10:19  en gesê: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, 
ja, sterk! En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê: My heer kan 
maar spreek, want u het my versterk.  

DAN 10:20  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou 
teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan 
kom die vors van Griekeland.  

DAN 10:21  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die 
waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, 
behalwe julle vors Mígael.  

 



Ek weet ek dwaal nou af, volgens my vrou ‘n ou kwaal van my maar die gene wat so 
teen Israel is, kan ook maar kennis neem van die feit dat God se vernaamste engel, 
wat die oorlog teen satan gewen het ook die beskerm engel van Israel is. 
Om terug te kom waaroor ek eintlik met jou deel. 
Engele word ook deur ons Here vir spesiale take vir individue gebruik maar as hulle 
taak afgehandel is, verdwyn, of gaan hulle weg. 
 
HAN 12:6  En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 

twee soldate geslaap, met twee kettings geboei, en wagte voor die deur het die 
gevangenis bewaak.  

HAN 12:7  En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hom, en ‘n lig skyn in 
die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: Staan gou 
op! En die boeie het van sy hande afgeval.  

HAN 12:8  En die engel sê vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy het 
dit gedoen. Verder sê hy vir hom: Gooi jou bo-kleed om en volg my!  

HAN 12:9  En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur 
die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy ‘n 
gesig sien.  

HAN 12:10  En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom 
hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. 
En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel 
hom verlaat.  

 
Het jy opgemerk? 
 Dit was nie Petrus se beskermengel nie maar ‘n engel van God. 
‘n Verdere bewys vir my dat dit nie Petrus se beskerm engel gewees het nie, is die feit 
dat die engel hom verlaat het, toe sy taak afgehandel gewees het en as Petrus ‘n 
beskermengel gehad het, waar was hy?  Hoekom moes daar dan ‘n ander engel gekom 
het om Petrus te help? 
Jy vra of ek in ‘n persoonlike beskermengel vir elke mens glo en dan moet ek sê, dat 
ek glo dat elke kind ‘n engel het wat oor hom/haar aangestel is. 
 
MAT 18:10  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir 

julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in 
die hemele is.  

 
Êrens, so lyk dit vir my, tussen kind en volwassenheid, hou die engel se werk as 
persoonlike beskermer op en besluit ek deur die besluit wat ek maak of nie maak nie 
wie my voortaan beheer, of om dit nog beter te stel, in wie se diens ek gaan staan. 
Gaan ek Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker en Hom volg en sodoende Hom 
die beheer van my lewe gee.  Of, gaan satan my lewe beheer. 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 

het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 
kan hê.  

 
JHN 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om 

kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;  
 



Nou, nadat ek Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker, nou woon Hy of dan 
Sy heilige Gees in my en Hy lei my in alle waarheid, selfs wat die toekomstige dinge 
aanbetref, as dit sou nodig wees. 
 
JHN 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 

in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat 
Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.  

 
Ek glo dat ons Here van tyd tot tyd ‘n engel mag gebruik om  byvoorbeeld fisies, in 
my lewe in te gryp om my met die een of ander by te staan maar dit is ‘n engel en nie 
my persoonlike engel nie, soos in Petrus se geval en soos van baie ander gevalle wat 
ons van tyd tot tyd hoor en as hulle gedoen het wat hulle moes doen, gaan hulle weer 
weg. 
Omdat daar selfs mense is wat tot engel verering kan oorgaan, waarsku ons Here ons 
in Sy Woord daar teen. 
 
KOL 2 18 Laat niemand julle van jul prys beroof nie al sou hy behae hê in 

nederigheid en verering van die engele … 
  
Om dan op te som hoe ek hierdie saak sien. 
Ek glo in engele. 
Ek glo dat kinders ‘n persoonlike engel het. 
Ek glo egter nie dat ek ‘n persoonlike engel het nie maar verseker het ek ons Here se 
Heilige Gees wat my lei en beskerm en mag Hy van tyd tot tyd ‘n engel vir die een of 
ander rede na my stuur soos dit Hom behaag. 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


