
 
 

De engel Michael 
 

 

 

VERHAAL 

De legende over de aartsengel die de duivel uit de hemel joeg 

Vanaf het begin van de tijd bestaan er engelen. De meeste engelen zijn goed en horen bij God. Maar er 

bestaat ook een groep slechte engelen. Zij willen niet bij God horen. Zij proberen de mensen verkeerde 

dingen laten doen. Ze willen de baas worden op de aarde en in de hemel. Deze slechte engelen hebben 

daarom een plan bedacht. Ze maken een draak met een bek vol scherpe tanden. Hij heeft een tong van 

vuur en hij vliegt met vleugels van een enorme vleermuis.  

 

Dan vliegt de draak samen met de boze engelen naar de hemel. In de hemel zijn de goede engelen bij 

elkaar. De engelen zijn allemaal om God heen. Ze maken samen muziek.  

 

Plotseling horen zij een heel raar geluid. De goede engelen kijken op en stoppen met zingen. Wat is 

dat? Ze horen een heel naar gefluit en gehuil. De engel Michael weet wat er aan de hand is. Hij zegt: 

"De boze engelen willen in de hemel komen!" Hij gaat op zoek naar de draak en de slechte engelen. 

 

De engel Michael pakt zijn zwaard. Hij doopt het zwaard in het licht van God en gaat naar de 

hemelpoort. Opeens ziet hij het hoofd van de draak voor de poort!  Michael aarzelt geen seconde, pakt 

zijn zwaard en slaat op het hoofd van de draak. De draak kijkt op. Hij is kwaad en beukt op de poort. 

De engel Michael pakt zijn zwaard nog steviger vast. Hij vecht met de draak! Uit zijn zwaard schieten 

bliksemflitsen. De slechte engelen vluchten. En dan stort de draak naar beneden. Michael kijkt hem 

na.  

 

De engel Michael hoort gejank uit de diepte. Hij kijkt naar beneden en roept: “Jullie slechte engelen 

moeten voortaan in de diepte blijven!” God doet de hemelpoort open en zegt: “Jullie wilden de hemel 

veroveren maar wij hebben jullie verslagen. Jullie zitten nu voor altijd in de diepte. Daar horen jullie.” 

En de hemelpoort wordt weer gesloten.  

 

En zo blijft het voortaan: Het Goede in de hemel en het Kwade ver beneden, in de diepte.  

 


