
DE VERSCHILLENDE AARTSENGELEN

Aartsengelen zijn de bekendste engelen die met de mensheid werken. Je kunt 
ze zien als de aanvoerders van de engelenscharen. Elke Aartsengel heeft zo zijn 
eigen taak, kleur, mannelijke en/of vrouwelijke energie. Je kunt de verschillende 
Aartsengelen vragen voor specifieke hulp of healing. Hieronder een overzicht van 

de 9 meest bekende Aartsengelen, hun taak, kleur en kristal.



                

Aartsengel Michael 

Taak / specialiteit

• Beschermen
• Moed,zelfvertrouwen, 

veiligheid
• Levensdoel
• Verwijdert negatieve 

energieen
• Snijt  koorden
• Reparatie mechanische & 

elektrische apparaten

Kleur: paas, blauw, goud

Kristal: Sugiliet

1
Aartsengel Raphael 

Taak / specialiteit

• Alle vormen van heling 
(mens & dier)

• Bescherming & begeleiding 
reizigers

• Contact krijgen met je 
tweelingziel

Kleur: smaragd groen
Kristal: Smaragd of Malachiet

2
Aartsengel Metatron

Taak / specialiteit

• Ondersteund Cosmic 
Children

• Alignment
• Spiritueel inzicht
• Schrijven
• Problemen met kinderen
• Orde in je prioriteiten

Kleur: violet
Kristal: Toermalijn

3

Aartsengel Sandalphon 
(combinatie met Metatron)

Taak / specialiteit

• Helpt je te aarden
• Overbrengen 

boodschappen Source
• Ondersteunen & 

begeleiden muzikanten
• Je leven ten volle te leven
• Klankheling

Kleur: Turquoise
Kristal: Turkoois

4
Aartsengel Raziël

Taak / specialiteit

• Spirituele groei & 
ontwikkeling 

• Het begrijpen van           
de geheimen van het 
Universum

• Het herinneren & helen 
van vorige levens

• Het begrijpen van dromen

Kleur: regenboog kleuren
Kristal: Helder bergkristal

5
Aartsengel Gabriel

Taak / specialiteit

• Ondersteunt schrijvers & 
journalisten met helende 
boodschappen

• Nieuwe energie & creatieve 
oplossingen

• Alle onderdelen van 
ouderschap (zwangerschap, 
adoptie, opvoeding)

Kleur: Koper
Kristal: Donkergele Citrien

6

Aartsengel Uriël

Taak / specialiteit

• Contact innerlijke wijsheid
• Gesprekken leren, school, 

examens
• Schrijven, inzichten & 

alchemie

Kleur:  lichtgeel
Kristal: amber of barnsteen

7
Aartsengel Chamuël 

Taak / specialiteit
• Vinden van werk, 

levensdoel, verloren 
voorwerpen

• Beschermen persoonlijke 
ruimte

• Opsporen zielenpartners
• Brengen & vinden van 

Vrede

Kleur: zacht / licht groen
Kristal: Groene Fluoriet

8
Aartsengel Zadkiël

Taak / specialiteit
• Herinneren van kennis
• Helen van pijnlijke 

herinneringen
• Herinneren zielendoel
• Emotionele heling & 

vergiffenis
• Mentale problemen 

Kleur: Diep indigoblauw
Kristal: lazuursteen 

9

De verschillende aartsengelen

Naast de Aartsengelen zijn er talloze engelen voor allerlei verschillende onderwerpen, aandachtsgebieden, thema’s, etc. Er 
zijn engelen die zich bezig houden met overvloed, engelen die als taak hebben de aarde te beschermen, engelen die vooral 
helpen bij relaties, etc etc. Ennnn er zijn een heleboel werkloze engelen. Kortom: zoveel engelen en zo weinig vragen vanuit 
ons. Dus waar wacht je nog op? Vraag ze iedere dag! Vraag ze waar je maar hulp & heling bij nodig hebt!


