
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 3.3: Jezus en Zijn macht over de duivel 

 
 
1. De Heere Jezus komt met Zijn discipelen aan in het land Gadara. 

• De dag ervoor heeft Jezus gepreekt in Kapernaüm, aan de overkant van het meer van 

Gennesaret. 

• Jezus weet, dat er in Gadara iemand is, die Zijn hulp nodig heeft.  

• Zijn Koninkrijk moet steeds groter worden. Hoor jij daar al bij? 

• Wat een wonder: alleen om deze mens te kunnen helpen, steekt Hij het meer over!  

• Hieruit blijkt Gods voorzienigheid en trouwe zorg. 

 

2. Direct bij aankomst komt de bezeten man Jezus tegemoet. 

• Zodra Jezus uit het schip is, komt Hem een man met een onreine geest tegemoet. 

• Deze man komt tussen de graven vandaan, waar hij woont. 

• Graven zijn vaak buiten de stad in bergen en grotten uitgehakt.  

• De man is zo bezeten door de duivel, zo sterk, dat niets of niemand hem in bedwang kan houden.  

• Voortdurend, loopt hij roepend en schreeuwend rond; hij slaat zichzelf  met stenen.  

• Hij ziet Jezus al vanaf grote afstand en loopt op Hem af.  

• Hij aanbidt de Heere Jezus 

• De man komt om hulp bij de Heere Jezus. Zo mag jij ook op elk moment bidden als er moeilijke 

dingen in je leven zijn. 

 

3. De duivel spreekt Jezus aan met de stem van de bezetene. 

• Met luide stem roept hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God?  

• Hij weet Wie de Heere is en noemt Hem bij Zijn naam!  

• Ken jij de Heere Jezus ook? Ben jij een kind van Hem? 

• Hij doet net alsof hij niets van de Heere te vrezen heeft. 

 

4. Jezus gebiedt de duivel de bezetene te verlaten. 

• Jezus zegt: ‘Gij onreine geest, ga uit van den mens.’ 

• De duivel voelt de macht en de kracht van God; hij weet, dat het hem niet helpt om te doen alsof 

hij geen kwaad te vrezen heeft. 

• De duivel vraagt Jezus daarom dringend, in de naam van God, om hem nu nog niet voor eeuwig 

naar de hel te zenden. 

 

5. Jezus vraagt de duivel naar zijn naam. 

• Jezus vraagt naar de naam van de duivel. Dat is niet nodig: de Heere weet immers alles! 

• De duivel kan zichzelf niet verstoppen voor God; hij moet openbaar maken wie hij is. 

• Hij heet ‘Legio’; dat betekent dat hij met velen is.  

 

6. Jezus laat toe, dat de duivelen in de varkens varen. 

• De duivel smeekt de Heere, of hij in het land Gadara mag blijven en of hij in een kudde varkens 

mag overgaan. 

• Direct laat de Heere dit toe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• De dol geworden varkens storten zich in de zee en verdrinken.  

• De Heere laat niet toe, dat de duivelen in het land aanwezig blijven en nog meer kwaad 

aanrichten! 

 

7. De varkenshoeders vluchten. 

• Van angst vluchten de varkenshoeder het land in, naar de steden en vertellen daar aan de 

mensen wat er gebeurd is. 

• Veel mensen worden nieuwsgierig en komen om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd. 

 

8. De Gadarenen zien en horen van het wonder. 

• De mensen zien Jezus en ook de man, die voorheen de duivelen in zich had. 

• De man is nu gekleed, hij zit rustig en stil en is volledig bij zijn verstand; dat is voor de mensen 

onbegrijpelijk! 

• Ooggetuigen vertellen precies wat de man heeft gezegd en wat de Heere Jezus heeft gedaan. 

• De mensen reageren angstig; zij vrezen de grote macht en daden van Jezus. 

• Niet alleen heeft Hij de bezetene met een enkel woord van de duivel verlost, ook is Hij oorzaak 

van de dood van tweeduizend varkens! 

• Bang als zij zijn dat Jezus hen nog meer schade zal berokkenen, vragen zij Hem dringend zo snel 

mogelijk het land te verlaten. 

 

9. Jezus vertrekt, de man blijft.  

• De Heere geeft gehoor aan het verzoek van de Gadarenen en gaat in het schip. 

• De man wil niets liever dan bij Jezus blijven en vraagt Hem, of hij mee mag in het schip. 

• Jezus laat dit niet toe; Hij geeft de man opdracht te vertellen wat er met hem is gebeurd. 

• Hij krijgt de kans te ‘preken’ en mag zo getuigen van Jezus. De Heere wil dat wij over Hem 

vertellen aan anderen, ook als wij Hem kennen. 

• De man is zo blij, dat hij niet alleen zijn huisgezin en vrienden vertelt van zijn genezing, maar dat 

hij zelfs verder het land intrekt om erover te vertellen. 

 

10.  De reactie van de Gadarenen. 

• Iedereen die het verhaal van de man aanhoort, reageert met verbijstering en verwondering. 

• Daar blijft het echter bij; niemand vraagt naar de Wonderdoener Zelf! 

 

11.  Slotzin:  

De duivel woont in ieders hart, ook nu nog! Daarom hebben we allemaal genezing door de Heere 

Jezus nodig!’ 

 
 
 
 


