
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
 
 
Voor je liggen weer twee nieuwe schetsen rondom 
het thema ‘dieren in de Bijbel’. Twee 
geschiedenissen waarin de almacht van de Heere 
Jezus te zien is. De Heere Jezus laat ons zien dat 
niks onmogelijk is bij Hem, zelfs de duivel werpt Hij 
uit.  
 
Laat dat ook ons gebed en vertrouwen zijn in de 
voorbereiding van de verhalen.  
 
Ik wens je veel zegen bij de voorbereiding van het 
Bijbelverhaal en ik bid of de Heere het wil 
gebruiken als uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 
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De wonderbare visvangst 
 
Thema: Dieren in de Bijbel 

 
 
Toelichting op het thema 
Dit jaar zijn de vertellingen gegroepeerd rondom het thema ‘dieren’.  Dat betekent niet dat er nu direct 
een dier centraal staat in de vertelling, maar wel dat er in iedere geschiedenis een dier voorkomt. 
 
Doel van de vertelling 
Het doel van deze vertelling is de kinderen te laten zien hoe machtig de Heere Jezus is. Hij heeft de 
heerschappij over alles. Daarmee toont de Heere Jezus dat Hij niet alleen mens is, maar ook waarlijk God. 
In deze vertelling geeft de Heere Jezus Zijn de discipelen ook onderwijs over het werk waartoe Hij ze nu 
gaat roepen. Het zal niet door hún kracht zijn dat er mensen in het net van het Evangelie komen, maar 
het is Zijn werk alleen. Dat is ook tot troost en bemoediging voor vandaag: er zál een vangst zijn. 
 
Introductie van het thema voor de kinderen 
Neem een visnet en/of hengel en leefnet mee praat hierover met de kinderen.  
Bijvoorbeeld:  
- Wat is dit?  
- Waar gebruik je het voor?  
- Wie heeft er weleens gevist of wie doe dat weleens.  
- Vertel er eens iets over.  
- Heb je weleens vissen gevangen?  
- Is het ook wel gebeurd dat je niets ving? Hoe vond je dat?   
Ingaan op het vissen, iedereen weet wat ‘vissen’ is en veel kinderen zullen dit zelf ook weleens gedaan 
hebben of ernaar gekeken hebben.  
 
Overgang naar het de Bijbelvertelling;  
Als je een vis vangt, is dat leuk. Maar als je heel lang aan de waterkant zit, en er komt niet één visje aan je 
haak is dat toch wel een grote teleurstelling…  Dat was ook zo in het Bijbelverhaal dat ik jullie nu ga 
vertellen.  
 
Zingen en lezen 

 
 
Zingen 
Psalm 8: 1, 6, 8, 9 
Psalm 29: 6 
Psalm 34: 1, 5 
Psalm 65: 1, 3 
Psalm 89: 3, (4) 
Psalm 93: 1 – 4 
Psalm 95: 1, 2, 3 
Psalm 107: 11, 12, 16, 22 
Psalm 51: 9 
 
De vissers visten heel de nacht (Ook uit de mond der kinderen, lied 59) 
Van U zijn alle dingen (NHK, gezang 148 vs. 1) 
Psalm 8 Berijming Ds. Meeuse vs. 1, 3, 5  (Tot Zijn eer) 
Zalig, zalig niets te wezen, lied 113 (Tot Zijn eer) 
 
Lezen 
Lukas 5: 1 - 11   
 
Kerntekst 
Lukas 5: 5, 10, En Simon Petrus dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van 
mij, want ik ben een zondig mens.  
En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen. 



 
Vertelling 

 
Kijk eens, wat een mensen er aan de oever van het Meer van Gennésaret staan! Ze zijn uit het hele land 
gekomen.   
Dáár, dicht bij het water staat de Heere Jezus. Hij preekt. Hij vertelt over het Koninkrijk der hemelen, het 
Koninkrijk van God. Naar Hem luisteren al die mensen. Daarom zijn ze overal vandaan gekomen.  
 
Een eindje verderop lopen wat mannen. Ze spoelen hun netten in het water. Al het vuil dat erin zit, moet 
eruit. Het zijn discipelen van de Heere Jezus. Vannacht hebben ze weer een keer gevist. Dat doen ze 
tegenwoordig bijna nooit meer. Want een poosje geleden heeft de Heere Jezus hen geroepen, om Hem te 
volgen. Toen zijn ze met Hem  meegegaan, het land door.  
 
Maar nu zijn ze weer een keer in hun eigen dorp. En vannacht zijn ze gaan vissen. Ze zijn de zee opgevaren 
en hebben een goede plek uitgezocht. Daar hebben ze het net uitgeworpen. En ook weer opgehaald. En 
dat steeds weer opnieuw. De hele nacht door. Maar hoe goed ze hun best ook deden en hoe hard ze ook 
werkten, er is niet één visje in hun net gekomen. Al hun werk was tevergeefs. Ze hebben vannacht voor 
niets zo hard gewerkt. 
 
Als de mannen klaar zijn, gaan ze terug naar hun scheepjes, en daar luisteren ze mee naar de Heere Jezus, 
Die op het strand preekt voor al die mensen.  
 
Één van die vissers is Simon Petrus, de zoon van Zebedeüs. Ook hij heeft de hele nacht gevist. Hij is druk 
bezig geweest. Uren achter elkaar. En niets gevangen. Al zijn werk is voor niets geweest…     
 
Vanuit zijn scheepje kijkt hij naar de Heere Jezus, Die daar een eindje bij hem vandaan preekt. Maar, o, 
kijk toch eens… De mensen die naar Hem luisteren, komen steeds dichter naar Hem toe. Iedere keer moet 
de Heere een stapje dichter naar de zee doen. Simon ziet hoe de Heere Jezus om Zich heen kijkt. Dan komt 
Hij naar het scheepje van Simon en stapt bij hem aan boord. Hij vraagt of Simon een eindje van de kant 
af wil varen. De Heere Jezus gaat zitten. En zo, zittend in het scheepje van Simon, preekt Hij verder. 
 
Aan het eind van Zijn preek, kijkt de Heere Jezus Simon aan. Hij weet dat Simon heel de nacht gevist heeft 
en niets heeft gevangen. Hij weet alle dingen. Ook van jou. Maar Hij wil Simon – en ook de andere 
discipelen - iets gaan leren. Daarom zegt Hij: Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen.     
 
Wat? Nú gaan vissen? Vissen doen de mensen in Israël altijd in de nacht… Dan is het donker en is het water 
ook koeler en komen de vissen naar boven. Maar midden op de dag, als de zon zo fel op het water schijnt, 
komen ze niet tevoorschijn … Dan blijven ze in de diepte, waar het water veel koeler is; want vissen houden 
niet van warm water. Het is dan veel moeilijker om vissen te vangen. 
 
En toch, zegt de Heere Jezus:  Steek af naar de diepte. Simon, je moet naar het diepere water varen en daar 
je netten uitwerpen…  
Simon antwoordt: Meester, wij hebben de hele nacht gevist en niet gevangen. We zijn de hele nacht bezig 
geweest. Heel de nacht hebben we hard gewerkt. En het is allemaal voor niets geweest. Ja, dat zegt hij er 
ook bij… Eerlijk vertelt hij, dat het hem niet gelukt is om zelfs maar één visje te vangen; dat zijn werk 
mislukt is. Alles wat hij heeft gedaan vannacht, is voor niets geweest… En dan nu weer aan het werk…? 
En toch… Hoor, Simon zegt nog iets: Maar op Uw Woord  zal ik het net uitwerpen.  Omdat U het zegt, zal ik 
doen wat U zegt.  
Doe jij dat óók? Gehoorzaam jij de Heere ook? De Heere vertelt ons in Zijn Woord hoe wij moeten leven. 
Hij zegt dat we Hem moeten zoeken. En Hij belooft dat we Hem ook zullen vinden. Zoek jij de Heere? Of 
doe jij je eigen zin? Denk je misschien dat niet waar is wat de Heere zegt? 
 
Kijk, Simon gaat aan het werk. Hij vaart naar het gedeelte van het meer waar het dieper is. Daar werpt hij 
zijn net uit -  net zoals vannacht - en dan wacht hij. Na, een poosje haalt hij het net op. Zou er wat in 
zitten? 
 
Ze trekken. Wat gaat het moeilijk… Ja… Er zit wat in het net… Eindelijk komt het net boven water.  
 
O, kijk eens, wat een vissen er in het net spartelen… Er zitten er zomaar een paar vissen in, nee, het net zit 
vól met vissen. Ja, het zit zo vol dat je hier en daar het geluid hoort van touwtjes die knappen, waardoor 
er scheuren in het net komen.   



 
Het zit zelfs zó vol dat Simon en de mannen die bij hem op het schip zijn,  het net bijna niet op kunnen 
halen… En er zitten zoveel vissen in het net, dat ze niet eens allemaal in het bootje van Simon passen. 
Daarom wenken ze naar de mannen in het andere scheepje, of zij hen willen komen helpen.  
 
Kijk, daar komt het andere scheepje ook. Het is het scheepje van Jakobus en Johannes. Samen kunnen ze 
het werk wel doen. De vissen die niet meer in het scheepje van Simon passen, doen ze in het andere 
scheepje. Allebei de scheepjes komen vol met vissen. Ja, zo vol, dat ze bijna zinken. 
 
Simon heeft alles gezien. Heel de nacht heeft hij gevist, en niets gevangen. En nu, midden op de dag, als 
het eigenlijk niet kan, zit het net vol met vis. Zoveel vis heeft hij nog nooit gevangen… Hoe komt dat? Dat 
komt niet, omdat hij zo goed zijn best heeft gedaan of zo hard heeft gewerkt, maar daar heeft de Heere 
Jezus voor gezorgd. Zijn Meester… 
 
Dan, ineens, ziet Simon het! Zijn Meester, de Heere Jezus, o, maar Hij niet zomaar een mens, nee, Hij is de 
Zoon van de God. Ja, Hij is God Zelf. Hij is de Almachtige. Hij regeert over alles, ook over de vissen van de 
zee. Hij zorgde ervoor dat zijn net vol kwam. Hij zorgde ervoor dat hij, Simon Petrus, vis heeft gevangen. 
En dat, zonder dat Simon erom had gevraagd…  
 
De Heere Jezus gaf Zelf iets. Ben jij ook weleens verwonderd, omdat de Heere je zoveel dingen geeft, waar 
je niet eens om hebt gevraagd. Dat je iedere morgenweer wakker mag worden. Dat de Heere je 
gezondheid geeft, zodat je op mag staan. dat je naar school kon gaan.  Misschien vond je de som die je 
moest maken wel heel moeilijk, en toch ging het… Of de woordjes die je met spelling moest leren… Of… Je 
weet vast nog wel meer voorbeelden van dingen waarbij de Heere je hielp of die Hij je gaf, zonder dat je 
erom gevraagd had.   
 
Weet jij dat ook al? Dat de Heere alleen je helpen kan? En dat bij álle dingen? Dat Hij regeert over álles? 
En heb je Hem dan ook bij alle dingen nodig? 
Simon ziet Wie de Heere is: de Zoon van God. Dan kan deze Heere Jezus toch niet bij hem, Simon, wonen? 
Hij heeft zo’n zondig hart. Daar is zoveel onwil en ongeloof. Ja, hij heeft gedaan wat de Heere zei. Maar … 
wat voor gedachten waren er allemaal niet in zijn hart. Hij dacht dat de Heere het helemaal verkeerd 
deed…  
 
Vol eerbied  en verwondering knielt Simon Petrus voor de Heere Jezus neer. Hij, de Zoon van God. Ja, er is 
dankbaarheid  en liefde in zijn hart. Maar er is nog iets. Want hoe moet dat nu? Zo’n heilige Heere kan 
toch niet bij zo’n zondige man in zijn hart wonen…       
 
En gaat de Heere Jezus weg?  Zegt Hij: Simon, jij bent te zondig? Nee…  O, de Heere Jezus weet wel wat er 
in het hart van  Simon woont, Hij kent Simon. Zoals Hij iedereen kent, ook jou. Hij weet beter wat Simon 
nodig heeft dan dat Simon dat zelf weet. Ja, Hij weet van de zonden van Simons hart. Maar voor zulke 
zondige mensen is Hij nu juist gekomen, om ze van hun zonden te verlossen en ze te leren leven zoals Hij 
dat wil. Nee, dat kunnen ze zelf niet, maar daar gaat Hij voor zorgen. Hij zorgt ervoor dat ze Hem nodig 
hebben, iedere keer weer opnieuw.  
 
“Simon Petrus”, zegt de Heere tegen hem, “je hebt vandaag je net in de zee uitgeworpen om vissen uit 
het water van het meer te vangen. Straks moet je Mijn Woord gaan preken aan mensen, om die te vangen. 
Vandaag kon je zelf het net niet vol krijgen; daarvoor heb ik gezorgd. Dat zal Ik straks ook doen. Als jij gaat 
preken zal Ik dat het Woord in de harten van mensen brengen. Er zullen mensen in Mijn Woord gaan 
geloven. Daar zal Ik voor zorgen...  
 
De scheepjes varen naar het land. En als ze daar aankomen, laat  Simon Petrus alles achter, ook de rijke 
vangst van vandaag. Hij gaat achter de Heere Jezus aan. Hij mag Hem volgen. Hij zal straks een visser van 
mensen worden. Hij zal het Evangelie gaan brengen. Hij zal aan zondige mensen gaan vertellen dat ze een 
zondig hart hebben, maar dat er Eén gekomen is, Die ze van dat zondige hart verlossen kan en wil. De 
Heere Jezus Christus, Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij zal er Zelf voor zorgen dat mensen 
in Hem geloven zullen..          
Als Petrus straks  gaat preken, hoeft hij het werk niet alleen te doen. De Heere zal hem daarvoor geven 
alles wat hij nodig heeft. Petrus hoeft ook niet voor de vangst te zorgen. Ook daarvoor zal de Heere zorgen. 
Hij hoeft maar één ding te doen: gehoorzamen aan het bevel van de Heere. 
En vertrouwen op de Heere. Dat Hij kan en ook wil helpen; dat heeft hij vandaag gezien. 
   



En dat vraagt de Heere ook van ons: Hij wil dat we Hem bij alles nodig hebben. En op Hem alleen zullen 
vertrouwen.  
 
Belijdenisgeschriften  
H.C. Zondag 10, De voorzienigheid Gods. 
D.L. hoofdstuk 1 art. … , God zendt goedertierenlijk boodschappers van deze blijde boodschap tot wie Hij 
                                             wil en wanneer Hij wil. 
 
Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte  

 
De prediking van de Heere Jezus 
We lezen in dit hoofdstuk dat de Heere Jezus preekt. Het is aan het begin van Zijn omwandeling op deze 
aarde. Veel mensen volgen Hem nog. Later zal dat anders worden; dan zullen velen Hem verlaten. (Joh. 6).  
Over de prediking van de Heere Jezus kunnen we o.a. lezen in Markus 1 vs. 14, 15: En nadat Johannes 
overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en zeggende: De 
tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie. ( zie ook: Matth. 4: 
12, Luk. 4: 14; Joh. 4: 32). 
Dit is de vervulling van wat Jesaja al mocht profeteren, Jesaja 56 vs. 1: Alzo zegt de HEERE: Bewaart het 
recht en doet gerechtigheid, want Mijn  heil is nabij om te komen en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te 
worden.  Met ‘recht en gerechtigheid’ wordt bedoeld: alles wat wij God en onze naaste schuldig zijn. En 
met ‘heil’: het heil, waardoor Christus Zijn uitverkorenen zal behouden of zalig maken.  
Velen hebben zich verwonderd over Zijn woorden. De Heere Jezus preekte zo anders dan de 
Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij sprak als Machthebbende.  
Later ging de Heere vaak in gelijkenissen spreken. In  wezen was dat een oordeel. Hij verkondigde het 
Woord, de boodschap, toen onder beelden. Die legde Hij uit aan Zijn discipelen. Maar voor de meeste 
mensen die ze hoorden, bleef de betekenis ervan verborgen.     
Hier, in  deze geschiedenis, preekt de Heere Jezus Zelf als de grote Leraar ter gerechtigheid.  Eigenlijk geeft 
Hij Zijn discipelen een voorbeeld. Ook zij zullen straks het Evangelie moeten gaan prediken. Eerst aan het 
Joodse volk, maar na Zijn opstanding aan de hele wereld (Matth. 28: 19).   
 
Simon Petrus 
Simon was de zoon van Jona. Hij was door zijn broer Andreas bij de Heere Jezus gebracht. Die had toen 
tegen hem: Gij zijt Simon, de zoon van Jona; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt: 
Petrus (Joh. 1:43). Céfas is Aramees, Petrus is Grieks. Het betekent allebei: ‘rots’ of ‘steen’. 
In Mattheüs 8 vs. 14 en Markus 1 vs. 30 lezen we dat hij getrouwd was. De verklaarders vermoeden dat 
hij geen kinderen had en dat zijn vrouw al jong is gestorven.  
Simon is na zijn eerste ontmoeting met de Heere Jezus weer teruggegaan naar zijn vissersschip. Daar 
heeft de Heere hem echter geroepen tot discipel. Daarover lezen we in Mattheüs 4. De Heere roept hem 
en zijn broer Andreas, en zegt: Volgt Mij na en Ik zal u visser der mensen maken (Mattheüs 4:19). Hij roept 
hen om vanaf nu met Hem door het leven te gaan. Later zullen ze tot apostel worden geroepen en 
uitgezonden om in de wereld de boodschap van het Evangelie te gaan brengen. Maar eerst moesten ze 
nog veel onderwijs ontvangen. Simon is de Heere gehoorzaam geweest. Hij heeft alles verlaten en is de 
Heere Jezus gevolgd.    
 
De wonderbare visvangst – een andere geschiedenis dan de roeping  
Deze geschiedenis (in Lukas 5: 1-11)is een andere dan die we lezen in Matth. 4: 18-22  en Markus 1: 16 - 
20, waar het gaat over de roeping van de discipelen Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Die 
geschiedenis was aan deze vooraf gegaan. De Heere Jezus had ze toen tot discipel, volgeling, van Hem 
geroepen. De discipelen zijn Hem gevolgd. Toch hadden ze hun oude beroep nog niet helemaal vaarwel 
gezegd. Als dat zo uitkwam -als de Heere Jezus in de plaats was waar ze woonden - pakten ze dat beroep 
weer op. Zo was dat ook deze keer gegaan. 
Verschillen tussen deze twee gebeurtenissen.   

Mattheüs 4 Lukas 5 – deze geschiedenis 
1. De Heere Jezus wandelt alleen langs het 
strand. 
2. de discipelen zijn aan het vissen. 
 
3. De discipelen laten de netten onmiddellijk 
achter. 
4. We lezen over Simon Petrus en Andreas, 
Jakobus een Johannes. 

1. Hier leert Hij de schare vanuit een schip. 
2. Hier reinigen zij de netten, waarmee ze die 
nacht gevist hebben.  
3. Hier worden de netten eerst wonderlijk 
vervuld.  
4. Andreas wordt hier niet genoemd. Wel worden 
Jakobus en Johannes genoemd. 



5. De Heere Jezus geeft hen de opdracht om Hem 
te volgen. 
 
6. Hier zegt de Heere: Ik zal u vissers der mensen 
maken. 
7. De discipelen laten hun schip en netten achter.  

5. Hier lezen we geen bevel om de Heere te 
volgen.  Simon vraagt juist aan de Heere hem nu 
maar als zondig mens achter te laten. 
6. Nu zegt Hij: Van nu aan zult gij  mensen 
vangen.  
 
7. Hier staat dat niet. Wel. dat ze alles achter 
laten en met Jezus meegaan. Daarmee wordt 
waarschijnlijk de grote vangst bedoeld die ze zo 
onverwacht hebben gevangen, wat een groot 
offer is voor goede vissers.    

 
Het beroep van visser 
Het beroep van visser was een zwaar beroep.  Het vroeg veel doorzettingsvermogen van mensen. het werk 
moest vooral ’s nachts gebeuren. Vaak genoeg gebeurde het dat na een hele nacht vissen de netten toch 
leeg bleven en er niets werd gevangen. En dat betekende: geen inkomen… Het gebeurde zelfs dat een net 
niet alleen leeg bleef, maar dat men een net verspeelde. Dat was dan een extra kostenpost, want dan 
moest er een nieuw worden gekocht. 
Na het vissen moesten de netten worden schoongespoeld en gerepareerd. Vaak gingen kleine touwtjes 
die de mazen vormden tijdens het vissen kapot. 
Bovendien was het beroep van visser niet zonder gevaar. Er kwamen vaak stormen voor en ook waren er 
verraderlijke draaikolken. Hierdoor gebeurde het regelmatig dat er scheepjes vergingen en er ook wel 
vissers verdronken.  Daarom was er moed, doorzettingsvermogen, geduld en vertrouwen nodig om visser 
te zijn. Vissers waren in hun werk helemaal afhankelijk van de Heere, Die regeert over wind en zee en over 
alles wat daarin leeft.  
 
Het Meer van Gennésaret  
Simon en ook de andere discipelen visten op het Meer van Gennésaret. Een andere naam voor dit ‘meer’ 
is ‘het Meer van Galilea’ of ‘de Zee van Tiberias. Eigenlijk is het niet echt een zee, maar een groot meer. 
Het ligt in Galilea, vandaar de naam ‘Meer van Galilea’.  
Het meer ligt 200 meter beneden de zeespiegel van de Middellandse Zee en het is 505 tot 250 meter diep.  
[In het meer komen allerlei soorten vis voor. Soms zwemmen die in grote troepen van duizenden bij elkaar. 
Het gebeurt wel dat helpers van de vissers op de hoge oever staan, om te zien waar zo’n school vissen zwemt. 
Als er één ontdekt wordt, geeft hij dat door. De vissers maken zich dan klaar om hun netten uit te werpen.]   
Rondom dit meer liggen allerlei kleine dorpjes. Veel vissers woonden in één van deze dorpjes. Zo weten 
we dat de discipelen Simon, Andreas, Jakobus en Johannes in Beth-saïda woonden. In die dorpjes konden 
ze ook de vis die ze gevangen  hadden verkopen.  
Om het meer lagen ook bergen. Soms kwam er opeens een heel harde wind, ‘een valwind’, over die bergen 
en viel op het meer. Daardoor ontstond er dan een harde stormwind. (Zie ook  Mark. 4: 37 - 41 en Mark. 
6: 47-  51).   
 
De opdracht en belofte van de Heere Jezus 
Als de Heere Jezus stopt met preken keert Hij Zich tot Simon. Hij geeft hem een wonderlijke opdracht. 
Simon die de hele nacht gevist heeft, moet het meer op varen naar dieper water en daar zijn netten 
uitwerpen. De Heere zegt er iets bij: om te vangen.  De Heere belooft dus dat hij ook zal vangen.   
 
De gedachten hierbij van Simon 
Voor Simon, die een ervaren visser is, is dit een boodschap die tegen zijn kennis en ervaring ingaat. In 
dieper water viste je niet, want daar zaten geen vissen. De vissen zaten in ondiep water, maar niet in het 
water verder het meer op. En daarbij kwam ook nog, dat het nu dag was. Dat was ook geen tijd om te 
vissen. Want vissen deed je in de nacht als het donker was; dan was het water koeler (want vissen houden 
niet van warm water).  
Hij zegt dit ook tegen de Heere Jezus. dat het nu de goede tijd niet is. Maar hij zegt er ook iets bij: Maar op 
Uw woord zal ik het net uitwerpen. Omdat U het zegt, zal ik het doen. Zoveel ontzag heeft Simon voor de 
Heere Jezus dat hij toch doet wat Hij zegt..  
 
Een net vol vissen 
Simon gehoorzaamt de Heere. Hij vaart het meer op en werpt zijn netten uit in het diepe water. Als hij 
dat gedaan heeft, stromen de netten vol met vis. Het zijn er zoveel dat de netten scheuren. Dit betekent 
niet dat het net helemaal kapot scheurt, want dan waren alle vissen weggezwommen. Maar wel dat de 
touwtjes die de mazen vormen op diverse plaatsen kapot gaan. 



De vangst is zelfs zo groot, dat Simon ze niet allemaal in zijn schip kwijt kan. Hij heeft hulp nodig. daarom 
roept hij zijn medegenoten, de vissers die bij hem zijn met hun scheepje. Dit blijken Jakobus en Johannes 
te zijn. (Vers 10). Zij helpen om de vis in de scheepjes te krijgen. 
 
De reactie van Simon Petrus 
En Simon, dat ziende… Eigenlijk staat hier: En Simon, ziende… Alle nadruk valt/moet vallen op ‘ziende’. Als 
Simon ziet dat de Heere Jezus voor zo’n grote vangst gezorgd heeft, valt hij aan Zijn voeten neer. Niet om 
Hem te danken voor de grote vangst. Simon ziet in dit teken Wie de Heere Jezus is: de Zoon van God. Hij 
is de Almachtige, Die gebiedt over alles. Hij is de Koning van de hemel en de aarde. 
Daartegenover ziet hij zichzelf, een zondig mensenkind. Simon voelt de grote afstand, die er is tussen hem 
en de Heere. Als hij de heerlijkheid en grootheid van God ziet, en zijn eigen nietigheid en onwaardigheid, 
roept hij uit: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Eigenlijk zegt hij: Wij passen niet bij elkaar. 
U kunt met mij geen gemeenschap hebben. Ik ben het niet waardig dat U Zich met mij bemoeit. Het 
grondwoord wijst ook nog op iets anders, op losmaken, ontbinden. Petrus zegt eigenlijk: Heere, hoe moet 
dat nu? Ik ben een zondig mens. Hoe kan ik U nu dienen, zoals U dat waardig bent? ik voel zo mijn tekort… 
Een les voor Petrus. hij moet straks gaan preken dat de Heere Jezus een Zaligmaker is van zondige mensen. 
als hij dat preekt, dam weet hij dat bij bevinding.          
   
Hoe hij de Heere Jezus noemt  
Het is heel opmerkelijk hoe dat Simon de Heere hier noemt. Had hij Hem vóór de visvangst nog 
aangesproken met ‘Meester’, nu, na de wonderbare visvangst noemt hij Hem: Heere (de Kurios). Kurios 
was een erenaam voor de Romeinse keizers. Het was iemand die macht had over anderen, hij had het voor 
het zeggen. In wezen spreekt Simon door de Heere Jezus deze Naam geven een belijdenis uit. De Heere 
Jezus, de Zoon van God, is de Heere, de Kurios. Hij bezit alle macht in de hemel en op de aarde. Dat toont 
Hij hier. De wonderbare visvangst is een openbaring van Zijn almacht en alwetendheid, maar ook van Zijn 
trouwe zorg en grote liefde (ds. B. van der Heiden). Dat gezicht brengt Simon tot deze uitroep.  
Later, na de opstanding zal Thomas de Heere Jezus met deze zelfde Naam aanspreken (Joh. 20: 28). 
De Heere toont met dit wonder dat Hij macht heeft ook voor het gezin van Petrus te zorgen. Van de 
opbrengst van deze overvloedige vangst kunnen de gezinnen van de discipelen een tijdje leven. 
 
Het antwoord van de Heere Jezus/ een onverhoord gebed  
De Heere Jezus geeft hem antwoord. Hij zegt: Vrees niet. De Heere neemt de vrees die er in het hart van 
Simon is, weg. Maar Hij gaat ook uitleg geven van de betekenis van dit teken. Ook krijgt Simon een 
opdracht. 
Hij verhoort het gebed van Simon niet… De Heere Jezus doet niet wat Simon vraagt. Hij gaat niet van hem 
weg. Dit was ook niet de werkelijke  bedoeling van Simon, die zonder de Heere niet meer kon leven. Maar 
Hij geeft hem een taak in Zijn Koninkrijk. Hij mag visser van mensen worden. En, hij zal ‘vangen’.     
 
Deze geschiedenis(dit wonderteken) een teken  van wat in de toekomst gebeuren zal 
Dit wonder is in wezen een teken. Door dit teken wil de Heere onderwijzen.  Hij wil erdoor leren wat er in 
de toekomst  gebeuren zal. Simon Petrus en ook de andere discipelen zullen, na de Hemelvaart van de 
Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, het Evangelie gaan verkondigen. Maar dat zullen ze 
nooit in eigen kracht kunnen. Als het van hen af zou hangen, zou er niemand tot bekering komen. maar 
het is in wezen niet hun zaak. De Heere Zelf zal het woord dat ze mogen preken zegenen. En zo zullen er 
mensen, ouderen en jongeren tot bekering komen. Zij zullen ‘in het net van het Evangelie gevangen 
worden’.  
 
Nog voordat ze met het werk begonnen zijn, laat de Heere ze zien dat het niet van hen afhangt. Hij zal 
voor de vrucht zorgen. Zijn Rijk zal vol worden. Het enige wat zij hoeven te doen is: het Woord dat ze van 
Hem ontvangen, preken, doorgeven. 
 
In hun beroep als visser hadden de discipelen moed, doorzettingsvermogen, geduld en vertrouwen nodig. 
Dat hadden ze ook nodig om het Evangelie te kunnen preken.  
     
Dit is een bemoediging, ook voor vandaag. Ook voor leidinggevenden op de vereniging en voor al degenen 
die het Woord mogen doorgeven. De Heere Zelf zorgt dat er mensen - ouderen,  maar ook jongeren - tot 
Hem bekeerd zullen worden. Het werk zal niet tevergeefs zijn.         
En dan blijft er voor ons veel verborgen. Maar eenmaal zal blijken hoeveel mensen de Heere, door het 
brengen en doorgeven van het Woord, heeft toegebracht. 
 
    



Antwoorden bij werkboekje -10 

 
Weetvragen -10  
Zoek het goede antwoord in het vak hieronder en schrijf het op in de hokjes (in ieder vakje één 
 letter). 
 

1. De Heere Jezus staat op de oever en Hij   .p r. e . e . k .  5 t 
 
2. Omdat de  mensen steeds dichter naar Hem toe komen, gaat Hij in een 

.s c. h .  e. e . p . j .  10 e 
  

 
   

4. Die heeft de hele  11 13  .c  .h  .t gevist, maar   
 

8 .i e  t . s . gevangen. 
 

5. De Heere zegt, dat hij het  14 .e  t .    uit moet werpen 
  

      in de . . .  .  .  7 
 

6. Petrus doet het, en het hele net komt …   12  .  . met vissen. 
 

7. Hij is zo verwonderd dat hij zegt: Heere, ga  1    . van mij, 
 

want ik ben een  2  . 17  .  .  . mens. 
 

8. Maar de Heere zegt:  . .  .  . 9 niet. 
 

9.  Als ze aan land komen, verlaat  Simon    P  .  . .   3 .  
  

   .   4   . 16  wat hij heeft. 
 

10. En hij . .   . 15  . de Heere Jezus.   
 
Kies uit deze woorden: 

diepte – nacht – net - niets – Petrus - preekt  -  scheepje  -  
Simon -  uit - vol  - volgt - vrees – zondig - alles 

 
Heb je alle antwoorden gevonden? Zoek nu welke letter je bij cijfer 1 hebt ingevuld en schrijf die 
hieronder [nog een keer] op. Doe dat met alle cijfers. 
 
Antwoord: ‘u zult mensen vangen’.  
Opdrachten 
 
1.  In de geschiedenis die je hebt gehoord deed de Heere een wonder.  
     a. Welk wonder? 
     b. Maar het was niet alleen een wonder, het was ook een teken. De Heere Jezus wilde er iets mee 
leren. 
         Wat wilde Hij door dit wonder leren en laten zien?  
    a. De Heere Jezus zorgde ervoor dat het net vol met vissen kwam. 
    b. Hij wilde de discipelen ( Petrus) daarmee leren dat Hij regeert over alle dingen.  
        Zelf kon Petrus niet één visje in het net krijgen, hoe goed hij ook zijn best deed. En als hij straks zou          
        Gaan preken kon hij dat zelf ook niet, en kon hij ook niet bekeren. Maar dat hoefde ook niet. De Heere                   
        zou hem helpen bij het preken en Hij zou ook mensen bekeren. Het enige wat Petrus en de andere 
        discipelen moesten doen was de Heere gehoorzamen en doen wat Hij zei.  
 
2.  De Heere Jezus beloofde aan Petrus dat hij mensen zou vangen. Wanneer gebeurde dat?  
Zoek eens op Hand. 2 vs. 37 en 38 en 41 en Hand. 3 vs. 12, 13 en 4 vs. 4)     

3.  Dat is van …..   .S I  6 m o n 



Op de Pinksterdag heeft Petrus gepreekt. Er kwamen 3000 mensen tot bekering. 
In Handelingen 3 en 4 gaat het over de kreupele aan de Schone Poort. De Heere maakte hem gezond; hij kon 
lopen. Petrus heeft de mensen weer verteld over de Heere Jezus. En ook toen bekeerde de Heere mensen. 
Later laat Cornelius hem roepen. De Heere zei dat hij mee moest gaan. Petrus gehoorzaamde, ook al begreep  
hij er niets van. Ook toen zorgde de Heere ervoor dat er mensen tot geloof kwamen. En zo heeft de Heere het 
steeds gedaan. 
    
Puzzel   
Volg de pijlen. Vul de letter op de goede plaats in. Wat lees je?  
    
Antwoord; Visser der mensen 
De discipelen werden door  de Heere Jezus geroepen om visser van mensen te worden. Ze moesten het 
Woord van de Heere gaan preken. Zoals ze eerst altijd vissen in hun netten hadden gevangen, zouden ze nu 
mensen gaan vangen.  
 
 
Antwoorden bij werkboekje +10 

 
Weet je het nog?  
Lees de zinnen en vul het goede woord in.   (Om je een beetje te helpen, staat achter elk woord dat je 
moet invullen, hoeveel letters het woord heeft) 
 
1. De Heere Jezus staat op de . . . . . (5)  en Hij . . . . . . (6).      oever, preekt 
2. Omdat de  mensen steeds . . . . . . (6)  naar Hem toe komen, gaat Hij in een scheepje. (8) dichter 
3. Dat is van . . . . . (5) . . . . . . (6)                                           Simon, Petrus. 
4. Hij heeft de hele . . . .   (5) gevist, maar niets . . . . . . . .  (8).  Nacht, gevangen 
6.  De Heere zegt dat hij het . . .  (3) moet  . . .  . . .  . . .  (9) in de . . . . . . (6)     net, diepte 
7. Petrus zegt dat ze de hele nacht gewerkt hebben en   . . . . . hebben gevangen. niets     
8. Maar, zegt hij,  ‘op  Uw  Woord (5) zal ik het net . . . . . . . . . (9)’  uitwerpen 
9.  Het hele net komt  vol met  . .  .  . . . (6). vissen 
10. Als Simon dat ziet, zegt hij: Heere, ga  . . .  van mij, want ik ben een  . . . . . . .  (6) mens.  uit, zondig 
11. Maar de Heere zegt:  Vrees niet.   
12. Als ze aan land komen,  .  .  .  .  .  .  .  Simon . . . . . (5) wat hij heeft.  verlaat,  alles 
13. En hij . . . . . (5) de Heere Jezus.   volgt 
(Alles - dichter – diepte – gevangen -  nacht – net – niets  – oever-  Petrus –  preekt –  Simon - uit – 
uitwerpen- verlaat – vissen – volgt-  zondig)  
 
Opdrachten/ om over te praten 
1a. 
  
 Leg dit eens uit. 
 
 
 
 
 
b. Wat wilde de  Heere Jezus laten zien door de wonderen die Hij deed?  
a. De Heere Jezus heeft nooit zomaar een wonder gedaan. Hij wilde de mensen daarmee iets leren. Het was 
een teken ergens van: het betekende iets anders. het was eigenlijk een soort tekening van het werk wat de 
Heere Jezus deed. 
b. door dit wonder wilde de Heere laten zien, dat Hij er wel voor kon zorgen dat het net vol met vissen 
kwam. Niet alleen de vissen van de zee, maar dat Hij ook machtig was om mensen te bekeren. 
  
2. De Heere regeert.  
   a. Hoe zie je dat in deze geschiedenis? 
   b. Wat betekent dat voor ons? 
    a. De discipelen gingen die nacht  weer vissen. De netten bleven die nachts leeg. De Heere preekte juist op  
         dat  moment in de buurt van de scheepjes van Zijn discipelen. Hij kwam bij Simon aan boord. De Heere 
         zei dat hij zijn netten uit moest werpen in de diepte. Daar zorgde Hij ervoor dat ze vol vis kwamen. 
   b. Wij moeten leren dat er niet één ding ‘zomaar’ gebeurt. De Heere wil ons leren dat we gehoorzaam 
moeten zijn aan wat Hij zegt en dat wil zal Hij zegenen. 

Wonderen 
zijn    
     tekenen 



 
3. Petrus zei: Ik ben een zondig mens. Er zijn nog meer mensen in de Bijbel die ook zoiets gezegd hebben. 
dat zo of een klein beetje anders gezegd hebben Hieronder staan mensen die dat ook zeiden. Kies uit 
wat er toen gebeurde. Trek lijnen wat bij elkaar hoort. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Wat kunnen wij daarvan leren?                                
 a. Hoofdman van Kapernaüm: zijn knecht werd gezond. 
     Mefiboseth: hij mocht voortaan iedere dag bij koning David aan tafel eten. 
     Tollenaar in de tempel: zijn zonden werden vergeven. 
     Jesaja: een engel roerde zijn tong aan, want zijn zonden werden vergeven. 
     Kananese vrouw: haar dochter werd gezond. 
 b. Voor de Heere kun je nooit te zondig zijn. Hij kan en wil je van de zonden verlossen.  
 
4. De Heere is een Waarmaker van Zijn Woord.  
   a. Wat betekent dat?  
   b. Hoe heeft de Heere dat bij Simon Petrus waar gemaakt? (vgl. Hand. 2)  
   c. Wat betekent dat voor jou? / Wat mag jij daarom met het Woord van de Heere doen?     
   a. De Heere doet altijd wat Hij heeft gezegd. Dat betekent twee dingen: Hij doet wat Hij belooft. Maar Hij 
       doet ook als Hij dreigt met straf. 
  b. Hij zorgde ervoor dat Simon Petrus een visser van mensen werd. Toen hij dat was geworden en ging 
      preken, zorgde Hij ervoor dat er ook mensen tot bekering kwamen. 
 c. De Heere doet wat Hij zegt. Daarom mag je met het Woord van de Heere naar Hem toe gaan en vragen: 
     Heere, U hebt het toch beloofd in Woord dat U  ….  Wilt U het dan ook bij mij doen?  
      
5. Visser van mensen. Petrus en de andere discipelen zouden ‘vissers van mensen’ worden. 
   a. Wat is dat, ‘visser van mensen’? Wat moesten ze dan gaan doen? 
   b. Wie deden dat werk in het OT?  
   c. Wie doen dat werk vandaag? / Wie worden vandaag ‘vissers van mensen’ genoemd? Waarom? 
  d.  Hoe lijken ze dan op de discipelen? 
  e.  Kun jij ook een ‘visser van mensen’ zijn? Hoe dan?  (Zoek eens op H.C. Zondag 12, vraag 32  
       (het eerste stukje). 
   a. Ze moesten mensen gaan vangen. Ze moesten aan de mensen het Evangelie gaan brengen. Ze moesten 
       gaan preken en het Woord van de Heere vertellen. 
   b. De profeten. 
   b. Dominees worden ook wel ‘vissers van mensen’ genoemd. Hun  werk en opdracht is om het Woord van 
de 
       Heere te  preken.    
   c.  Ze worden door de Heere Zelf geroepen. En de Heere belooft ze dat Hij zal helpen en hun werk zal 
       zegenen. Hij wijst ze ook Zelf aan waar ze dat moeten doen. 
  d.  In HC zondag 12 staat dat de christen profeet is en … 
  e.  Ook jij mag aan anderen mensen vertellen over de Heere Jezus. Dat ze bekeerd moeten worden.  
 
6. Zoek op Romeinen 10: 13-17.  
         a. Waar gaat het daar over?  
         b. Wat heeft dat met dit verhaal te maken.  
         c.  Waarom is het zo belangrijk dat het Woord van de Heere gepreekt/gelezen wordt? 
         d.  Wat moeten wij dan doen?  
   a …. 

Hoofdman van Kapernaüm 

Kananese 
 

Jesaja 

Mefiboset
 

Tollenaar in de tempel  
 
 
 
 

Zijn knecht werd gezond 

Zijn zonden werden vergeven. 

Haar dochter werd gezond  

Een engel raakte zijn tong aan, als 
teken dat zijn zonden werden 

   
  

Hij mocht voortaan iedere dag bij koning 
David aan tafel eten  



    b. …    
    c. Als mensen het Woord van de Heere niet horen, weten ze ook niet dat ze bekeerd moeten en ook  
       kunnen worden. 
    d. Naar de kerk komen om dat Woord te horen en ook bidden of de Heere Zelf dat Woord wil zegenen. 
         Maar ook of Hij nog nieuwe dominees wil zenden/geven die Zijn Woord kunnen/mogen preken.    
   
Puzzel   
Kijk nog eens naar de woorden die je hebt ingevuld bij ‘Weet je het nog?’ Vul die woorden hieronder op 
de goede plaats in.  (Om je een beetje te helpen, zijn er al een paar letters ingevuld).  

                  

 p    d     u       g 

 e   v i     i     v  e 

 t   e c s d  v t  o   o p v 

 r   r H I i  i w  e   l R a 

→  u z u l t m e n s e n v a n g e n 

 s o i a e o p e s r a e l i t e g 

  n t a r n t t e p c r l e  k e 

  d  t   e  n e h  e t  t n 

  i        n t  s s    

  g                

                  

         (Petrus - zondig – uit – verlaat –dichter – Simon – diepte - net – vissen – uitwerpen –  
           nacht – oever – alles – niets –volgt -  preekt – gevangen)  
Als je alle woorden hebt ingevuld, lees je  in de vakjes achter de pijl (→)  een zin. 
 
Er staat: __________________________________________________________     
Antwoord: U  zult mensen vangen 
 
Wat betekende dat voor Simon Petrus en de andere discipelen van de Heere Jezus? 
Antwoord: dat ze het Woord van de Heere moesten gaan preken. maar dat de Heere er ook voor zou zorgen 
dat daardoor mensen bekeerd zouden worden.   
 
 
 
 
  



Jezus’ macht in Gadara 
 
Thema: Dieren in de Bijbel 

 
 
Toelichting op het thema 
 

Toelichting op het thema 
Dit jaar behandelen we in de Kompasschetsen het thema ‘Dieren in de Bijbel’. In iedere schets heeft een 
dier een plaats, hoewel dit natuurlijk slechts een ‘bijrol’ is. In deze schets gaat het over de varkens uit 
het land van Gadara. 
 
Doel van de vertelling 
In deze schets gaat het over de macht van de Heere Jezus over de duivelen, waardoor Legio bezeten was. 
Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken. Hij bevrijdde Legio van de duivelen. De dood van 
de varkens is een voorspel op het oordeel dat de duivel eens treffen zal. Het beangstigt de Gadarenen en 
zij hebben liever dat Jezus weer vertrekt.  
 
Introductie van het thema voor de kinderen 
Neem twee rookworsten mee: een runderrookworst en een varkensrookworst. Wie ziet er verschil? 
Welke zou duurder zijn? Welke lekkerder? Mag iedereen dit eten? Welke mensen eten er geen 
varkensvlees? (Joden, maar ook Moslims). Is dat omdat het minder lekker is? Nee, ze mogen het niet 
volgens de wetten van God. Varkens waren onrein. Wij weten niet precies waarom. Veel mensen 
proberen dat wel uit te leggen. Maar de Heere wil vooral leren, dat we gehoorzaam moeten luisteren 
naar Zijn geboden.  
Mogen wij nu varkensvlees eten? Ja, de Heere Jezus heeft al die wetten vervuld. Maar Hij vraagt nog wel 
hetzelfde: dat we Hem gehoorzaam zijn.  
Leg vervolgens de worsten op een duidelijk zichtbare plaats neer en snijd ze aan het einde van de 
vertelling in plakjes om uit te delen. 
 

Zingen en lezen 

 
Zingen 
Psalm 30 : 2, 8 
Gebed des Heeren : 3, 8 
Psalm 116 : 2, 3, 5, 7 
Psalm 56 : 1, 6 
Psalm 99 : 1, 2 
TZE lied 69: Neem mijn leven, laat het Heer’ 
TZE lied 28 : Eens was ik een vreemd’ling 

 
Lezen 
Markus 5: 1-20 
 
Kerntekst 
1 Johannes 3 : 8b: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 
zou. 
 
Vertelling 

 
Eindelijk, daar is de oever van het meer van Galilea! Behendig maken de discipelen het visserschip vast. 
Hier kunnen ze aan land. Er is hier een pad dat omhoog gaat naar de heuvels rond het meer. Het was een 
angstige nacht geweest. Het had gestormd. Geweldige golven waren over het dek van het schip geslagen. 
De discipelen waren bang geweest, dat hun scheepje zou vergaan en dat ze allemaal zouden verdrinken. 
Hoe wonderlijk had Jezus gezorgd dat de storm was gaan liggen en waren de golven stil geworden. Nu 
zijn ze aan de overkant. Wat ze hier gaan doen, weten de discipelen niet. Ooit hoorde dit gebied wel bij 



Israël, de stam van Manasse had hier gewoond. Maar dat is al zo lang geleden. Nu wonen er Gadarenen, 
de geboden van de Heere betekenen niets voor hen.  
Verschrikt kijken de discipelen op. Er komt een man wild op hen af rennen. Woest schreeuwend komt hij 
dichterbij. Wat ziet hij er uit! Wilde haren, nauwelijks kleren aan zijn lijf, opgedroogd bloed op zijn benen 
en armen. Een bezetene!  
 
De mensen in Gadara kennen hem heel goed. Legio heet hij. Bezeten, niet door één duivel, maar door véél 
duivels. Daarom heet hij ook Legio. Legio, legioen… een legioen soldaten is een leger van wel 6000 man! 
De Gadarenen zijn doodsbang voor hem. Niemand kan in zijn buurt komen. Wie dat wel doet, loopt grote 
kans om geslagen te worden, om gedood te worden zelfs. Ze hebben het wel geprobeerd, heel vaak zelfs. 
Met elkaar hebben ze geprobeerd om hem te vangen. Om hem vast te binden. Soms lukte dat. Het is zelfs 
wel gelukt om hem met kettingen vast te binden. Maar elke keer kwam Legio weer los. En nu blijven ze 
maar bij hem uit de buurt. Ze maken een omweg als ze Legio al horen schreeuwen. Hij woont in de bergen 
en bij de begraafplaats. Dag en nacht is hij daar. Ze horen zijn woeste kreten, ze weten hoe Legio zichzelf 
slaat met stenen.  
 
Rustig blijft de Heere Jezus staan. Hij ziet de bezetene die op Hem af komt stormen, woest schreeuwend 
en zwaaiend met zijn armen. Voor Légio is Hij naar de overkant van het meer gevaren, heeft Hij de storm 
getrotseerd en de golven weer stil gemaakt. Niemand hier in het land van Gadara zit op Hem te wachten. 
Niemand heeft gevraagd of Hij wilde komen. Legio niet. De Gadarenen niet. Die kennen de God van Israël 
amper. De geboden van de God van Israël gehoorzamen ze niet. Op de heuvels bij het meer lopen de 
varkens, onreine dieren. Varkenshoeders zorgen voor de enorme kudde. Joden mogen geen varkens 
houden, maar de Gadarenen verdienen er hun geld mee. Toch komt Jezus hier naar toe. Jezus komt om 
een mens te redden. De Gadarenen hebben geprobeerd Legio vast te binden met ijzeren kettingen. Híj is 
gekomen om Legio los te maken. Om de boeien waarmee de duivelen hem vastgebonden hebben, te 
verbreken. Zo doet Jezus nog. Hij komt naar ons toe, om te verlossen uit de boeien van de zonde en de 
duivel. Hij heeft de macht! Straks zal Hij als Hij aan het kruis hangt, de duivel verslaan. Hij zal de dood 
overwinnen. De duivel zal tegen Hem strijden, maar Jezus zal hem zijn kop vermorzelen.  
 
“Gij onreine geest, ga uit van de mens!” Als een bevel klinkt het uit Jezus’ mond. “Ga uit van de mens!” 
Legio leefde als een beest, als een wilde, niemand kon hem temmen. Maar de Heere Jezus ziet een mens. 
Diep ongelukkig, helemaal vast gehouden door de boze, door de duivel. Een mens, die verloren zal gaan, 
omdat hij zichzelf niet kan bevrijden van de boze. Maar daarvoor is Hij nu juist gekomen! Om mensen te 
redden! Hij heet immers Jezus! Redder, Zaligmaker! “Ga uit van de mens, gij onreine geest!” 
 
Wat zal er nu gebeuren? Zal Legio Jezus aanvallen? Hem verscheuren zoals hij gedaan heeft met alle 
mensen die te dicht in zijn buurt kwamen?  Nee, want Jezus’ woord is met macht. Het is een bevel van de 
Koning der koningen, van de Heere der heren. Legio valt voor de Heere Jezus neer. Hij aanbidt Hem. De 
duivel weet Wie Jezus is en hij beeft voor Hem. Hij schreeuwt het uit: “Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij 
Zoon van God, van de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt!” Wat heb ik met U te 
maken? vraagt de boze geest in Legio. De duivel wil niets met Jezus te maken hebben, want hij weet dat 
hij het van Jezus zal verliezen. Hij weet, dat Jezus de Zoon van God is, de Zoon van de Allerhoogste. Hij 
weet dat Jezus gekomen is om de werken van hem, de duivel te verbreken. Hij weet, dat hij niet altijd de 
baas zal kunnen spelen op deze wereld, maar dat Jezus hem eenmaal voor altijd naar zijn eigen plaats zal 
sturen, naar de hel, de plaats van de pijn. De duivel beeft. Zou dat nu al gebeuren? Hij roept het uit: “Pijnig 
mij niet!” 
 
“Wat is uw naam?” vraagt de Heere Jezus dan. “Hoe heet u?” “Ik heet Legio, want wij zijn velen,” 
antwoordt de bezetene. Legio… velen… veel duivelen die deze man gevangen houden… Diepe ontferming 
is er in Jezus’ ogen als Hij deze arme man ziet, helemaal in de macht van de boze. Legio… Maar voor de 
Heere Jezus is dat legioen van duivelen niet te groot. Zijn liefde is sterker, Zijn macht is groter. De duivel 
zal Hem moeten gehoorzamen. Smekend roepen de duivelen: “Stuur ons niet weg uit dit gebied! Als U 
ons dan wegstuurt, laat ons dan in die kudde varkens mogen gaan!” Een gebed van de duivel! Zal Jezus 
daar naar luisteren? Zal Hij dat gebed verhoren? Ja, dat doet Hij. De onreine geesten gaan in de onreine 
beesten. Meer dan tweeduizend varkens zijn daar aan het grazen. En dan is het alsof de bliksem in de 
kudde slaat. Geschreeuw, paniek, de kudde begint te rennen. De herders proberen nog iets te doen, maar 
er is geen houden aan. De dieren rennen in het rond en stormen op de steile oever van het meer af. Ze 
vallen er vanaf, storten in het water en verdrinken.  
 
Aan Jezus’ voeten zit Legio. De duivel is uit hem weggegaan, Jezus is in zijn hart gekomen. En nu is er rust, 
vrede, liefde en blijdschap. Wat ijzeren kettingen niet konden, dat deed Jezus. Hij heeft hem niet 
gebonden, maar bevrijd, verlost uit de macht van de satan. Zou Jezus dat nóg kunnen? Jazeker! Hij is toch 



niet veranderd? Zijn liefde bevrijdt zondaren. De duivel is verslagen. Het is volbracht op het kruis van 
Golgotha. Legio hoeft niet meer op de begraafplaats te leven. Hij mag met Jezus leven. Stil zit hij aan Jezus’ 
voeten. De beste plaats. 
 
Opeens is er gerucht. De mensen uit Gadara komen naar hen toe. De herders die voor de varkens moesten 
zorgen, waren weggevlucht en naar de stad gerend. De mensen uit de stad en uit de omgeving hadden 
vol ongeloof geluisterd. Al de varkens verdronken? Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Daar willen ze meer 
van weten. Verbijsterd zien ze het groepje mensen zitten. Is dat Legio? Ze herkennen hem wel, maar ze 
herkennen hem ook niet. Is die man die daar zo rustig zit, gewoon aangekleed en goed bij zijn verstand 
dezelfde als de bezeten Legio? Ze worden bang. Wie is die Man bij Wie Legio zit? De varkenshoeders 
vertellen wat ze gezien hadden. Wat er met Legio gebeurd was en met de varkens. Zien de Gadarenen de 
macht en de liefde van Jezus? Vragen ze Hem om uitleg? Vragen ze wie Hij is en hoe Hij Legio heeft kunnen 
bevrijden? Nee. Ze zijn bang. Al hun varkens zijn verdronken! Hoeveel geld zijn ze daarmee niet verloren? 
Wat zal er nog meer gaan gebeuren als deze Man hier blijft? Hij moet weg! Weg uit hun gebied, weg uit 
hun land! Ze smeken Jezus of Hij alstublieft vertrekken wil! Een gebed van de Gadarenen. Zal Jezus daar 
naar luisteren? Zal Hij dat gebed verhoren? Ja, dat doet Hij. Hij gaat weg. Wat is dat erg! Als je vraagt of 
Jezus weg wil gaan uit je leven. Als je bang bent, dat het je te veel gaat kosten als Hij in je leven komt. De 
Gadarenen hielden meer van hun varkens dan van de Heere Jezus. En Jezus gaat weg. 
 
Het scheepje ligt aan de oever, de discipelen gaan er in. De Heere Jezus stapt aan boord. En daar staat 
Legio. Hij wil ook mee, hij wil bij Jezus blijven. Rust en vrede heeft hij van de Heere Jezus gekregen, de 
liefde van de Zaligmaker heeft zijn hart vol gemaakt. Hij wil mee! Meer van de Meester leren, dicht bij 
Hem zijn. Herken je dat? Dat de Heere zo goed voor je is geweest en dat je dan heel dicht bij Hem wilt 
blijven? Legio bidt: “Mag ik alstublieft met U mee? Mag ik bij U zijn?” Een gebed van Legio. Zal Jezus daar 
naar luisteren? Zal Hij dat gebed verhoren? Nee, dat doet Jezus niet. Legio mag niet met Hem mee, hij 
mag niet bij Hem blijven. Hoe is dat mogelijk? De Heere Jezus hoorde naar het gebed van de duivelen, Hij 
hoorde naar het gebed van de Gadarenen. Hoort Hij nu niet naar het gebed van Legio? Ja toch wel. Maar 
anders. Hij luistert zeker naar Legio’s gebed, maar Hij verhoort het niet zoals Legio graag zou willen. “Nee 
Legio, je mag niet met Mij mee. Maar Ik ga met jóu mee. Je mag niet bij Míj blijven, maar Ik zal wel bij jóu 
blijven. Je krijgt een taak, een opdracht van Mij. Ga naar het land, het gebied waar je geboren bent. Ga 
naar je familie en ga daar vertellen welke grote dingen God aan jou gedaan heeft!”  
 
Wat een wonderlijk antwoord op Legio’s gebed. Soms geeft de Heere je niet waar je om vraagt, maar geeft 
Hij je iets anders. Omdat Hij dat beter vindt. Ook al begrijp je dat niet altijd meteen zelf zo. Hij laat Legio 
niet alleen. Juist niet. De Heere verlost je niet om je dan maar verder aan je lot over te laten! Nee, Hij heeft 
altijd een bedoeling met wat Hij doet.  
 
Daar gaat het scheepje, terug naar de overkant van het meer van Galilea. Legio kijkt het na. Hij mag niet 
mee. Maar het is goed. Hij gaat terug naar Dekapolis, ook aan deze kant van het meer. Daar woont zijn 
familie. Die weet, hoe erg het met hem was. Hoe hij in de macht van de duivel was. Ze zullen amper 
kunnen geloven dat hij echt Legio is. Hij zal hen gaan vertellen van de macht en de liefde van de Heere 
Jezus. Dat Hij gekomen is, om de werken van de duivel te verbreken. Aan hem kunnen ze zien, dat het echt 
waar is. Dat Jezus de Messias is. Legio kijkt het scheepje na. Dan draait hij zich om. Op weg naar Dekapolis. 
Hij gaat niet alleen, Jezus gaat met hem mee. 
 

Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte  
 

Het land van de Gadarenen 
Markus en Lukas noemen het gebied waar de Heere Jezus met Zijn discipelen naar toe gaat, het land van 
de Gadarenen, naar de stad Gadara, die daar ligt. Mattheüs noemt het het land van de Gergesenen. 
Gadara en Gergessa (of Gerasa) lagen allebei aan de overkant van het Meer van Galilea, ooit het gebied 
van de stam van Manasse. Gadara was een stad die ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van het meer 
van Galilea lag.  Gerasa was een grotere stad die ongeveer 30 kilometer landinwaarts lag. Misschien werd 
Gadara gerekend tot het land der Gerasenen, omdat Gerasa een beroemde stad was.  



 
Dekapolis 
Dekapolis (van het Griekse δέκα 'tien' en πόλις 'stad') was 
een tienstedenbond in Syrië aan het begin van de gangbare 
jaartelling. Dekapolis grensde aan het Joodse land. 
Dekapolis wordt enkele malen in het Nieuwe Testament 
genoemd. De invloed van Jezus' optreden rond het Meer 
van Galilea strekte zich uit tot de streek bij Hippos en 
Gadara. Jezus is minstens  twee keer in Dekapolis geweest. 
Dat is opvallend omdat Jezus tijdens Zijn verblijf op aarde 
zich niet tot de volkeren richtte, maar alleen tot het huis 
van Israël. Dekapolis behoorde zeker niet tot Israël, maar 
het kan zeker zo zijn, dat er nog een talrijke Joodse 
bevolking woonde. 

Dit behoorde heel vroeger namelijk ook tot Israël. Israël 
had Og (de koning van Basan) die koning was over het 
gebied ten oosten van het meer van Galilea verslagen, zijn 
land veroverd en zich daar gevestigd. In de tijd van Salomo 
behoorde deze regio nog steeds tot het heilige land. Later is 
het gebied verloren gegaan voor Israël, al heeft het nog één 
keer die streek met geweld bezet. Heel de regio kwam 

onder de invloedssfeer van de hellenistische cultuur en de bewoners moesten niets meer van Israël 
hebben.  

Toen hebben de steden een stedenverbond opgericht tegen Israël. Het was dus verloren gebied. Ook in 
geestelijk opzicht wilden de bewoners van deze Overjordaanse streek niets meer te maken hebben met 
de God van Israël. Het is mogelijk dat de inwoners van Dekapolis het inheemse Aramees hebben 
gesproken. Toen Jezus later in Dekapolis kwam sprak hij tot de doofstomme man in het Aramees: Effatha.    
 
Bezetenheid 
In de Evangeliebeschrijvingen gaat het regelmatig over bezetenheid. Er wordt van gesproken als van iets 
volkomen bekends en er is geen uitlegging bij. De volgende punten worden door de verschillende 
Evangelisten vastgesteld: 
• De Heere Jezus Zelf schrijft bezetenheid toe aan de werking van de duivel. 
• Onze taal heeft één woord voor duivel. We kunnen daarmee de satan bedoelen of een boze geest. 

In het Grieks worden twee verschillende woorden gebruikt: De satan is altijd “diabolos”, een boze 
geest altijd “daimon” of “daimonion”.  

• Lichamelijke bezetenheid wordt onderscheiden van de macht van de satan over de ziel. Denk aan 
Judas: toen voer de satan in hem. Maar Judas was geen “bezetene”. 

• Er wordt verschil gemaakt tussen bezetenheid en ziekte (Markus 1:32), alsook tussen bezetenheid 
en maanziekte of epilepsie (maanzieke jongen). 

• Bezetenheid ging wel dikwijls gepaard met lichamelijke gebreken (doofstomme) en met uiterlijke 
kenmerken van epilepsie en hevige krankzinnigheid.  

• In de bezetene was klaarblijkelijk een tweevoudig persoon, een tweevoudige wil, hoewel die van de 
mens ten onder werd gehouden door die van de duivel, die letterlijk zijn slachtoffer ‘bezat’. De 
woorden van de Heere Jezus werden tot de duivel gericht en niet tot de man.  

Een of twee bezetenen 
Matth. 8:28 zegt dat er twee bezetenen waren, maar Markus vermeldt maar van één, omdat deze óf de 
ellendigste was, óf meest het woord gevoerd en met Christus gesproken heeft. 

 

Varkens 
Voor de Joden hoorden de varkens tot de onreine dieren. De eerste keer dat we lezen over reine en onreine 
dieren is in de geschiedenis van de zondvloed. Noach kreeg de opdracht om zeven paar te nemen van alle 
rein vee en slechts twee van het onreine vee. We weten niet hoe Noach rein en onrein vee onderscheidde, 
maar het toont aan dat al in de vroege dagen een onderscheid gemaakt werd tussen het reine en het 



onreine. Reine dieren waren ongetwijfeld geschikt om te offeren. Toen Noach uit de ark was gekomen, 
bracht hij brandoffers van al het reine vee en al het rein gevogelte. Met Israël was het anders. Welke dieren 
mochten en moesten worden geofferd wordt duidelijk aangegeven. En wat voor dieren rein waren en 
konden worden gegeten en wat voor dieren onrein waren en niet gegeten konden worden, maakte God 
in bijzonderheden bekend. God maakte duidelijk welk vlees onrein was in Zijn ogen. We weten uit andere 
geschriften, dat de onrein genoemde dieren niet werkelijk op zichzelf onrein zijn, want God schiep geen 
dieren die onrein waren. Toch wees Hij dieren met bepaalde kenmerken als onrein en afschuwelijk voor 
de Israëliet aan. Het doel van deze wetgeving aangaande reine en onreine dieren was heiligheid, in 
overeenstemming met de heilige God.  
De Israëliet mocht alleen reine landdieren tot voedsel nemen. Reine landdieren zijn die welke zowel 
herkauwen als gespleten hoeven hebben (Lev. 11:2-3). Dit zijn bijvoorbeeld, volgens Deut. 14:4-6, het 
rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems. 
Wanneer een landdier geen hoeven had die in tweeën gespleten was, of niet herkauwde had de Israëliet 
het voor onrein te houden en mocht hij het niet eten. De hoeven moesten geheel gespleten zijn (Lev. 
11:26). 
Tot de onreine dieren behoren vleeseters, zoals katachtigen, en ook, volgens Lev. 11: 4-8, de kameel 
(herkauwt, geen gespleten hoeven), het konijntje (eigenlijk klipdas, idem dito), de haas (idem dito),  het 
varken (zwijn, herkauwt niet, wel gespleten hoeven). 
Al wie ze aanraakte, was onrein (Lev. 11:26). “Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet 
aanraken; ze zijn voor u onrein.” (Lev. 11:8; vgl. Deut. 14:3,7-8) 
Dat de Gadarenen varkens hielden, liet zien hoever ze van de Joodse godsdienst en de wetten van de Heere 
af stonden. Ze kozen met hun smeekbede of Jezus uit hun gebied wilde vertrekken voor hun eigen leven. 
De kanttekeningen bij vers 17 vermelden: Namelijk uit vrees van meer schade te lijden, tonende daarmede 
dat zij liever hun tijdelijke goederen hadden, dan Christus en Zijn Evangelie. 
 

Belijdenisgeschriften 

Heid. Cat. zondag 52 vr & antw 127: maar verlos ons van de boze.  
NGB art 25 Van het afdoen der ceremoniële wet. 
 
Tip voor de verwerking van een van de opdrachten: 

Bij een van de opdrachten kun je de kinderen laten reageren m.b.v. groene en gele kaartjes. Zorg dan van 
te voren dat je voor elk kind twee kaartjes hebt. Je kunt de opdracht ook zonder deze kaartjes laten 
bespreken. 
 
Antwoorden bij de werkboekjes 

Antwoorden bij werkboekje -10 

 
 
Weet je 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. 

Zet de woorden maar op de goede plaats in de puzzel.  
DUIVEL – VARKENS – GADARA – VERTELLEN – VERLOST – BEZETEN – MEEGAAN – LEGIO – WEGGAAT – 
BANG  
In 10 hokjes staat een cijfer. Wat lees je als de letters uit de hokjes achter elkaar schrijft?  VERLOSSING  
Welke plaatjes horen bij de vertelling? Zet daar een kruisje bij.  
Antwoorden: varken, Meer van Galilea, vissersboot, discipelen, ketenen 

 
 

   

1 G A D A 3R A     

2 L E G 8I O      
3 B E Z E T E N    

4 D U I 1V E L     
5 V E R L 5O 7S T    

6 V A R K E N 6S    
7 B A 9N G       

8 W E G 10G A A T    
9 M 2E E G A A N    
10 V E R T E L 4L E N  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Heere Jezus is gekomen “om de werken van de duivel te verbreken.”  
• Wat betekent dat? 
De Heere Jezus is gekomen om de duivel te verslaan en te overwinnen. 
• Hoe doet de Heere Jezus dat bij Legio? 

Hij bevrijdt Legio van de boze geesten en stuurt hen weg. 
• Hoe doet de Heere Jezus dat nu? 

Ook bij ons probeert de duivel ons te laten zondigen en te leven zonder de Heere. De Heere Jezus 
wil ons daarvan bevrijden, door in ons hart te komen wonen met Zijn liefde en genade. 

 
De Heere Jezus liet de duivelen toe om in de varkens te gaan. 
• Waarom mochten de Joden geen varkens hebben? 

De Heere had in Zijn wetten gezegd, dat varkens onrein zijn. (Net als nog veel meer dieren, die 
geen gespleten hoef hebben en/of niet herkauwen.) 

• Mochten de Gadarenen wel varkens hebben? 
Gods geboden zijn er voor alle mensen. De mensen uit Gadara dienden God niet en hielden zich 
niet aan de wetten van de Heere. 

• Mogen wij nu wel varkens hebben? Waarom wel/niet? 
De wetten uit het Oude Testament over de offers en over reine en onreine dieren zijn door de Heere 
Jezus vervuld. De Tien Geboden zijn gebleven. Van al die andere wetten (ceremoniële wetten) 
kunnen we nog wel veel leren, bijvoorbeeld over Gods heiligheid. 

 
Er wordt drie keer gebeden in deze  geschiedenis. 
• Door wie? 

Door de duivelen, door de mensen uit Gadara en door Legio. 
• Wat wordt er gebeden? 

De duivelen smeken of ze niet uit dit gebied weg hoeven, maar dat ze in de varkens mogen gaan. 
De mensen van Gadara bidden of de Heere Jezus wil vertrekken. Legio bidt of hij bij de Heere Jezus 
mag blijven en met Hem mee mag gaan. 

• Welke gebeden worden verhoord, welke niet? 
Het gebed van de duivelen en van de Gadarenen wordt verhoord. Legio krijgt niet waar hij om 
vraagt, hij mag niet bij de Heere Jezus blijven, maar hij krijgt van de Heere een taak, Hij mag over 
de Heere gaan vertellen. 
 

Op de volgende stellingen kun je ook reageren met een geel en groen kaartje (of welke andere kleuren 
ook). Geel is: mee eens, groen: niet mee eens. Leg daarna uit waarom je dit kaartje koos.        
 
                                                                                                                                           

 
 

Een logische gedachte. Maar Jezus wilde hier een aantal dingen mee leren:  
1. De duivel moet het verliezen. Straks voor eeuwig, als de Heere Jezus terug 
zal komen. Nu laat de Heere dat al zien, nu al die varkens verdrinken.  
2. Het was een waarschuwing voor de Gadarenen, ze mochten geen varkens 
hebben. In plaats dat ze zich bekeerden, vroegen ze of de Heere Jezus 

alstublieft weg wilde gaan. 
 

    

Hoe zit  dat? 

Het is zielig dat 
al die varkens 

verdrinken.  

Wat vind 
jij? 



Ja, dat is zeker waar. Ook al lijkt het soms niet zo. Ook in je eigen leven. Maar 
de Heere Jezus heeft aan het kruis de duivel verslagen en Hij wil ook in ons 
leven laten zien dat Hij de Almachtige is, bijvoorbeeld als je strijdt tegen de 
zonde. 
 

 

Soms geeft de Heere niet, waar we oprecht voor bidden. Daar heeft de 
Heere een bedoeling mee. Vaak geeft de Heere ons dan iets anders, wat 
beter voor ons is, of meer tot Zijn eer. Legio mocht over de grote daden van 
de Heere gaan vertellen.  
 

Gelukkig zijn we niet bezeten zoals Legio. Toch probeert de 
duivel ons wel te verleiden tot zonde en hij wil niet dat we de 
Heere dienen. Daarvan kan en wil de Heere ons verlossen.  
Puzzel 
 

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

 

 
 

 
 

Antwoorden bij werkboekje +10 

 
Weet je 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 de letters uit die hokjes achter elkaar schrijft?  VERLOSSING  
 
 
De Heere Jezus is gekomen “om de werken van de duivel te verbreken.”  
• Wat betekent dat? 

De Heere Jezus is gekomen om de duivel te verslaan en te overwinnen. 
• Hoe doet de Heere Jezus dat bij Legio? 

Hij bevrijdt Legio van de boze geesten en stuurt hen weg. 
• Hoe doet de Heere Jezus dat nu? 

Ook bij ons probeert de duivel ons te laten zondigen en te leven zonder de Heere. De Heere Jezus 
wil ons daarvan bevrijden, door in ons hart te komen wonen met Zijn liefde en genade. 

 
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. 

De Heere Jezus 
is ook nu 

sterker dan de 
 

Het is erg, dat Legio 
niet met de Heere 

Jezus mee mag. 

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

bidden: Verlos ons van de 
 

Legio 

1 G A D A 3R A     

2 L E G 8I O      
3 B E Z E T E N    

4 D U I 1V E L     
5 V E R L 5O 7S T    

6 V A R K E N 6S    
7 B A 9N G       

8 W E G 10G A A T    
9 M 2E E G A A N    
10 V E R T E L 4L E N  

 Hoe zit 
 



• Welke woorden in deze tekst vertellen dat de Heere Jezus de duivel zal verslaan? 
Datzelve zal u de kop vermorzelen. “Datzelve” is de Heere Jezus, “u” is de duivel, de Heere Jezus zal 
de duivel “vermorzelen”, dat is verbrijzelen, vernietigen. 

• In welke van de 7 kruiswoorden hoor je dat terug? 
Het is volbracht. 

• Hoe kan het dat de duivel dan nu toch nog zo veel macht heeft? 
Het oordeel over de duivel is wel gekomen, maar nog niet volledig uitgevoerd. Pas als de Heere 
Jezus terug komt, zal de duivel voorgoed verdreven worden van de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. 

 
De Heere Jezus liet de duivelen toe om in de varkens te gaan. 
• Waarom mochten de Joden geen varkens hebben? 

De Heere had in Zijn wetten gezegd, dat varkens onrein zijn. Net als nog veel meer dieren, die geen 
gespleten hoef hebben en/of niet herkauwen. 

• Mochten de Gadarenen wel varkens hebben? 
Gods geboden zijn er voor alle mensen. De mensen uit Gadara dienden God niet en hielden zich 
niet aan de wetten van de Heere. 

• Mogen wij nu wel varkens hebben? Waarom wel/niet? 
De wetten uit het Oude Testament over de offers en over reine en onreine dieren zijn door de Heere 
Jezus vervuld. Dat noemen we de ceremoniële wetten. We kunnen daar nog wel veel leren, 
bijvoorbeeld over Gods heiligheid. 

• Welke wetten van Israël moeten we ook nu nog houden? 
De Tien Geboden zijn gebleven, die horen we ook elke zondag voorlezen. God heeft die geboden 
Zelf in steen geschreven. 

 
Er wordt drie keer gebeden in deze  geschiedenis. 
• Door wie? 

Door de duivelen, door de mensen uit Gadara en door Legio. 
• Wat wordt er gebeden? 

De duivelen smeken of ze niet uit dit gebied weg hoeven, maar dat ze in de varkens mogen gaan. 
De mensen van Gadara bidden of de Heere Jezus wil vertrekken. Legio bidt of hij bij de Heere Jezus 
mag blijven en met Hem mee mag gaan. 

• Welke gebeden worden verhoord, welke niet? 
Het gebed van de duivelen en van de Gadarenen wordt verhoord. Legio krijgt niet waar hij om 
vraagt, hij mag niet bij de Heere Jezus blijven, maar hij krijgt van de Heere een taak. hij mag over 
de Heere gaan vertellen. 

• God luistert toch altijd naar het gebed? Hoe zit dat? 
Soms geeft de Heere niet, waar we oprecht voor bidden. Daar heeft de Heere een bedoeling mee. 
Vaak geeft de Heere ons dan iets anders, wat beter voor ons is, of meer tot Zijn eer. Legio mocht 
over de grote daden van de Heere gaan vertellen.  

• Geef eens voorbeelden hiervan uit de Bijbel of van jezelf. 
Voorbeelden uit de Bijbel:  

- (Genesis 45) Jozef heeft om hulp geroepen toen hij door zijn broers werd verkocht. Toch werd 
hij niet gered. Later bleek Gods bedoeling: toen de hongersnood  kwam, heeft hij als de 
onderkoning voor zijn familie mogen zorgen, zodat ze niet omkwamen van de honger. 

- (Deut. 3:25) Mozes bad of hij toch alstublieft mee naar Kanaän mocht gaan. Hij kreeg niet 
waar hij om vroeg, maar kreeg iets beters: hij mocht bij de Heere komen wonen in de hemel. 

- (2 Kor. 12:8) Paulus bad of hij verlost mocht worden van een doorn in zijn vlees. Wat dat was, 
weten we niet precies, maar het was iets wat erg moeilijk voor hem was. De Heere gaf niet 
waar Paulus om vroeg, maar gaf hem iets beters: Zijn genade, die altijd bij hem zou zijn en die 
genoeg voor hem zou zijn. 

Voorbeelden uit je eigen leven…. 

Op de volgende stellingen kun je ook reageren met een geel en groen kaartje (of welke andere kleuren 
ook). Geel is: mee eens, groen: niet mee eens. Leg daarna uit waarom je dit kaartje koos.                                                                                                                                                  



 
 
 
 

Begrijpelijke gedachte. Die varkens konden er toch niets aan doen? De 
Heere wil er iets mee leren: het oordeel over de duivel komt. Zoals nu de 
varkens verdrinken, zullen eens de duivelen voorgoed verdwijnen in de 
eeuwige pijn. 
 

Het was niet zozeer een straf, maar wel een waarschuwing voor de 
Gadarenen, ze mochten geen varkens hebben. In plaats dat ze zich 

bekeerden, vroegen ze of de Heere Jezus alstublieft weg wilde gaan. 
 

 
Soms lijkt dat inderdaad zo. Er is zoveel onrecht, geweld 
en bedrog. Ook in je eigen leven, kan het soms lijken of 

de boze de sterkste is. Maar de Heere Jezus heeft 
aan het kruis de duivel verslagen en Hij wil ook in 

ons leven laten zien dat Hij de Almachtige is, 
bijvoorbeeld als je strijdt tegen de zonde. 

Bezetenheid zoals bij Legio lijkt nu niet meer voor te 
komen. We horen er juist veel van in de tijd dat de 
Heere Jezus op aarde was. Of dat komt, omdat de 
duivel verslagen is op Golgotha? Dat weten we niet 
precies. 

Ook nu probeert de duivel ons bij de Heere vandaan 
te houden en verleidt hij ons tot zonde. Ja, de duivel is 
zeker sterker dan wij. Daarom hebben we de kracht 
van de Heere nodig om tegen hem te strijden. 
Ja, dat lijkt wel zo. Het lijkt vreemd en erg, dat de 
Heere Jezus aan de duivelen en de Gadarenen wel 

geeft waar ze om bidden, en juist aan Legio niet. Maar de Heere 
Jezus is wel bij Legio gebleven! 
 

Dat is het zeker! Anderen vertellen over Gods grote daden, over 
Zijn genade en liefde voor zondaren, wat is er nu mooier dan 
dat! Misschien zijn er wel kinderen die ook verlangen dat te 

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

Oplossing:   
Maar verlos ons van de boze 

Er zijn nu geen bezeten 
mensen meer, want de duivel 

is verslagen. 

Het is erg, dat Legio 
niet met de Heere 

Jezus mee mag. 

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

de baas in de wereld. 

 ↙ ↘ → → ↖ 

↘ → ↑ ↓   ← 

start 

↓ 
↑ ← ← ↑ 

→ ↓ ↖ → ↑ 

↓ ← → ↑ ↙ 

→ → ↑ ↖ ↘ 

 

Wat 
vind 
jij? 

Het is oneerlijk 
dat al die 
varkens 

d k   
Het is een straf 

dat al die 
varkens 

d k   

De duivel is verslagen, maar 
hij is toch nog steeds sterker 

dan ik. 

L M A A M 

E V R O S 

start E R L O 

E Z O S N 

B O A V A 

E D N E B 

 

Legio mocht over de 
Heere gaan vertellen, dat 
is het mooiste wat er is. 
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