
 
 

De engel Michael 
 

 

VERHAAL 

 

 

De boze geesten overleggen met elkaar: "We kunnen de hemel niet in. Michael heeft de scheur in de 

hemelwand dicht gemaakt. Laten we een draak maken en daarop naar de hemel rijden. De draak moet 

met zijn bek vol scherpe tanden het hemelgewelf weer openscheuren."  

De boze geesten maken in de diepe duisternis een draak. Ze timmeren eraan, polijsten hem en geven 

hem wel duizend scherpe haken. Zijn tong is als een groot verslindend vuur en hij heeft vleugels als 

een vleermuis. De draak is klaar maar hij heeft nog geen ziel. Daarop roept één van de boze geesten: 

"Ik zal zijn ziel zijn!" en meteen gaat hij de draak binnen. Alle boze geesten roepen: "Hu-hop!" en de 

draak vliegt omhoog naar de plaats waar Michael de scheur in de hemelwand had dichtgemaakt. De 

bozen geesten vliegen met de draak mee. 

 

Op dat ogenblik staat een grote groep engelen om de troon van God. Zij zingen en maken muziek. 

Plotseling horen zij een luid gekras. Een verschrikkelijk fluiten en huilen klinkt hard door in het 

hemelse lied van de engelen. Michael zegt: "De boze geesten willen in de hemel binnenbreken!" 

Michael pakt met beide handen licht van Gods troon en hij doopt zijn zwaard in het licht. 

Dan gaat hij op onderzoek uit.  Op de plek waar hij de scheur had gesloten was een zwakke plek 

ontstaan. Daar vindt hij de draak knagend aan de hemelwand. De draak steekt zijn zwarte klauw met 

lange verscheurende nagels er doorheen. Even later wordt het gevolgd door de horens op de kop van 

de draak. Bovenop de draak zit een grote groep zwarte geesten.  

 

Uit Michaels zwaard schieten bliksemflitsen. Hij vecht met de draak en verjaagt hem weer uit de 

hemel. Als vleermuizen fladderen de boze geesten weg. De draak stort naar beneden en moet zijn 

verdere leven in de diepte daar beneden doorbrengen. Zijn ziel jankt klaaglijk. Michael roept in de 

diepte: "Jullie, zwarte geesten, zullen voortaan beneden blijven!"  

 

God opent de hemelpoort en zegt: "Jullie, geesten der diepte, jullie wilden een eigen rijk opzetten. Nu 

hebben jullie het daar in de donkerste diepte en jullie zullen er ook moeten blijven leven.” De 

hemelpoort werd weer gesloten. 

 

En zo blijft het voortaan: één wereld boven in de hemel en één ver in de duistere diepte. 

 

 

 


