
                           Feest van de beschermengelen
                       Op 2 oktober is het feest van de beschermengelen. 
We hebben allemaal een eigen beschermengel. Die bescherm- 
engel noemen we ook je engelbewaarder; die je beschermt en 
helpt. Je hele leven lang. Waar je ook bent. 

Heilig Evangelie volgens Lucas (1, 26-35)

God stuurt een engel naar Maria. De engel zegt: ‘Dag, 
Maria’. Maria schrikt. De engel zegt: ‘Je hoeft niet te 
schrikken, ik heb heel goed nieuws. Je krijgt een kindje. Dat 
kindje heet Jezus. Hij is de zoon van God.’ Maria zegt: ‘Dat 
kan toch niet?’ ‘Jawel’, zegt de engel, ‘God Zelf zorg 
ervoor’. ‘Dan is het goed’, zegt Maria. Nu gaat de engel 
weer terug naar God.

Engelen zijn boodschappers van God
De engel komt aan Maria een boodschap brengen van God. 
Het woord engel betekent ook “boodschapper”.

Engelen in actie 
Er zijn nog veel meer engelen. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
aartsengelen H. Gabriël, H. Michaël en H. Rafaël, hun feest vieren 
we op 29 september. Ook in het Evangelie zien we engelen aan 
het werk. Lees maar verder..

Via deze link vind je een
mooi liedje over engelen, 

knutselwerkjes en kleurplaten



 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Je kan je eigen 
beschermengel altijd 

om hulp en 
bescherming vragen. 
Bijvoorbeeld als je 

bang bent of 
verdrietig. Het kan in
je eigen woorden of 

met een speciaal 
gebed. 

 
 

Maak een engel met 
een speciaal gebedje 
erop voor naast je

bed via de QR code op
de vorige pagina

Een engel komt bij Jezus op de Olijfberg
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (22, 39-43)

Het is de avond voordat Jezus wordt opgepakt door de 
soldaten, gevangengenomen en daarna gekruisigd. Jezus is 
op de Olijfberg om te bidden. Hij weet al wat er met hem gaat 
gebeuren. Namelijk dat hij veel pijn zal krijgen en zal sterven 
aan het kruis. Hij is bang. Hij bidt tot Zijn Vader in de hemel. 
Dan komt er een engel uit de hemel die Hem kracht geeft.

Engelen helpen en troosten namens God
Bij Jezus op de Olijfberg zien we dat God een engel stuurt 
om te helpen, om te troosten en om kracht te geven. Zo kan 
je ook moeilijke, lastige of zware dingen aan. 


