
 

Vertelschets 18.3: De bezetene van Gardara 
 
Beginzin 
Aan de overkant van het meer van Galiléa ligt een woest gebied.   
 
Gadara 

 Vertel hoe het gebied eruit ziet: bergachtig, rotsen, spelonken, graven. 

 Wat verderop ligt de stad. Vertel van de kudden die gezamenlijk geweid worden, maar dat 
niemand tot bij de graven durft te komen. 

 
De bezetene 

 Deze man heeft geen kleren aan. 

 Hij woont in een grafspelonk. 

 Hij verbreekt boeien (hij is agressief). 

 Hij beschadigt zichzelf met stenen. 

 Iedereen is bang voor hem. 

 Altijd is hij onrustig. 

 Hij is in de macht satan en boze geesten (legio = 5000). 
 
Jezus 

 Jezus gaat met zijn leerlingen naar dit woeste gebied. 

 Jezus is niet bang, maar zijn leerlingen wel. 

 Goddelijke kracht maakt de bezetene bang. 
 

 
De duivel uitgedreven 

 De duivel is altijd bezig om mensen te gronde te richten. 

 De Heere Jezus vraagt naar zijn naam – Legio.  

 Jezus zegt dat duivelen de man moeten verlaten. De boze geesten vragen om in de zwijnen 
te mogen varen. Jezus staat het toe. De zwijnen storten in de zee. Hun hoeders vluchten 
naar de stad. 

 Vertel hoe de man er nu uitziet: zittend aan de voeten van Jezus, aangekleed en rustig. 

 Toepassing: wat is Jezus machtig. Zo machtig is Hij nog steeds. Hij kan verlossen van boze 
geesten al zijn het er legio. 

 De hoeders vertellen over de genezing, maar zijn ook bang en boos. Ze vragen Jezus te 
vertrekken.  
 

Getuigen 

 De genezen man wil graag mee met Jezus, maar dat mag niet. Hij moet gaan getuigen 
welke grote dingen God aan hem heeft gedaan. Hij gehoorzaamt en Jezus vertrekt. 

 



 

 
Slotzin 
In de hele streek gaat de genezen man rond. Hij vertelt hoe machtig Jezus is, dat Hij hem heeft 
verlost van de satan. Toepassing: Zo machtig is Hij nog steeds. Hij kan je redden en verlossen uit de 
macht van de satan.   
 
 


