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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

LEGIO EN DE VARKENS UIT GADARA
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“Wat sti nkt het hier!” Eljan knijpt zijn neus dicht. Jens 
trekt hem mee aan zijn arm. “Niet zo kinderachti g 
doen, kom op!” Even later staan ze in de varkensstal 
van Jens’ vader. Verbaasd kijkt Eljan om zich heen. 
Zoveel varkens! “Kijk, hier zijn de biggetjes, deze zijn 
eergisteren geboren,” vertelt Jens. Een groot varken 
ligt in een soort ijzeren kooi. Eljan raakt de tel kwijt 
als hij probeert te tellen hoeveel biggetjes er bij 
het moedervarken liggen te drinken. Wat een mooi 
gezicht. Ineens denkt hij aan iets. “Varkens zijn toch 
onrein? Zou dat betekenen, dat ze zo sti nken?” Jens 
moet lachen. “Ik weet het niet precies, maar zó zit 
het in ieder geval niet. M’n vader zal het wel weten. 
Die weet alles van varkens. Kom, ga je mee? Dan 
gaan we het gelijk vragen.”
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Welke plaatjes horen 
bij de vertelling?

> Zet daar een kruisje bij.

Weet jij de antwoorden?

1. De Heere Jezus gaat met zijn discipelen naar …         
2. De man die op hen af komt, heet …
3. Deze man is … door boze, onreine geesten.
4. Dat betekent dat de … in hem woont.
5. Jezus … deze man van de boze geesten.
6. De duivelen gaan in de … die daar grazen.
7. De herders worden … en vluchten weg.
8. De mensen van de stad komen vragen of Jezus …
9. De man die nu gered is, vraagt of hij met Jezus mag …
10.  Maar hij moet gaan … welk groot wonder de Heere 

aan hem heeft  gedaan.

In 10 hokjes staat een cijfer. 
Wat lees je als die lett ers achter elkaar schrijft ?

Zet de woorden maar 
op de goede plaats in 
de puzzel. 

DUIVEL
VARKENS
GADARA
VERTELLEN
VERLOST
BEZETEN
MEEGAAN
LEGIO
WEGGAAT
BANG 
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Op de volgende stellingen kun je ook reageren met een 
geel en groen kaartje. Geel is: mee eens, groen: niet 
mee eens. Leg daarna uit waarom je dit kaartje koos.                                                                                                                                            
     De Heere Jezus is gekomen “om de werken van de duivel te verbreken.” 

>  Wat betekent dat?
>  Hoe doet de Heere Jezus dat bij Legio?
>  Hoe doet de Heere Jezus dat nu?

De Heere Jezus liet de duivelen toe om in de varkens te gaan.
>  Waarom mochten de Joden geen varkens hebben?
>  Mochten de Gadarenen wel varkens hebben?
>  Mogen wij nu wel varkens hebben? Waarom wel/niet?

Er wordt drie keer gebeden in deze  geschiedenis.
>  Door wie?
>  Wat wordt er gebeden?
>  Welke gebeden worden verhoord, welke niet?

Hoe zit het?

Het is erg, dat 
Legio niet met de 
Heere Jezus mee 

mag.
Legio niet met de 

De Heere Jezus is ook nu sterker dan de duivel.

Wij zijn niet bezeten, ik snap 
niet dat wij dan toch moeten 

bidden: Verlos ons van de boze.

Het is zielig dat al die 
varkens verdrinken.

Wat vind jij?



 PUZZEL

skrVnae     

aaradG

neteezB

ulvDei  

    viBgnjerid

    spinlDeice

oiLge 

In de schakels van de keten staan letters. 
Welke woorden staan er? 
Begin met de hoofdletter.


