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“Wat stinkt het hier!” Eljan knijpt zijn neus dicht. Jens 
trekt hem mee aan zijn arm. “Niet zo kinderachtig 
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. Hij is de stank al 
lang vergeten. Wat een mooi gezicht. Ineens denkt 
hij aan iets. “Varkens zijn toch onrein?” vraagt hij. “Ja, 
in de Bijbel. Maar dat is nu niet meer,” antwoordt 
Jens. “Waarom niet?” “Ja, dat weet ik ook niet 
precies. Maar mijn vader zou toch geen varkensboer 
zijn, als die beesten onrein zijn?” Nee, dat is ook 
weer waar. Toch maar eens vragen thuis, denkt Eljan. 
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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 letters achter elkaar schrijft?
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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?

Lees Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult 
Het de verzenen vermorzelen.
>   Welke woorden in deze tekst vertellen dat de Heere Jezus de duivel zal 

verslaan?
>  In welke van de 7 kruiswoorden hoor je dat terug?
>  Hoe kan het dat de duivel dan nu toch nog zo veel macht heeft?

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?
>  Welke wetten van Israël moeten we ook nu nog houden?

Er wordt drie keer gebeden in deze geschiedenis.
>  Door wie?
>  Wat wordt er gebeden?
>  Welke gebeden worden verhoord, welke niet?
>  God luistert toch altijd naar het gebed? Hoe zit dat?
>  Geef eens voorbeelden hiervan uit de Bijbel of van jezelf.

Hoe zit het?
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Het is oneerlijk dat al 

die varkens verdrinken.

Het is erg, dat 
Legio niet met de Heere 

Jezus mee mag.

Er zijn nu 
geen bezeten mensen 

meer, want de duivel is 
verslagen.

Het is een straf dat al die 
varkens verdrinken. 

Legio mocht over de Heere 
gaan vertellen, dat is het 

mooiste wat er is.

De duivel is verslagen, 
maar hij is toch nog steeds 

sterker dan ik.
Wat 

vind jij?

Wat 

vind jij?

Wat 

vind jij?

De duivel heeft nog steeds 
veel macht, soms lijkt hij wel 

de baas in de wereld.

Wat vind jij?

Volg alleen deze pijlen: →   ←   ↑   ↓  in de tweede tabel. 
Langs welke letters kom je? Lees van achteren naar voren. 

Oplossing:

Wat vind jij?

Puzzel

↙ ↘ → → ↖

  ↘ → ↑ ↓  ←

↓ ↑ ← ← ↑

 → ↓ ↖ → ↑

↓ ← → ↑ ↙

→ → ↑ ↖ ↘
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 PUZZEL

Dekapolis betekent: tien steden. 
Ze liggen aan de andere kant 

van het Meer van Galilea en de 
Jordaan. Gadara was één van die tien steden.

Het is zielig 

dat al die varkens 

verdrinken.

In Markus 7 en 8 lees je dat Jezus in Dekapolis 

komt. Daar had Legio over  Hem verteld. Heel veel 

mensen komen dan naar Jezus toe.

Eerst geneest Jezus daar de doofstomme man 

(Effatha!) en daarna geeft Hij er meer dan 
4000 mensen te eten van 7 broden en 

een paar visjes. 


