Schets 2 – In dienst
A. Doel
1. Betekenis benoemen. De Heere Jezus is gekomen om de macht van de satan te verbreken. Dat
laat dit wonder heel duidelijk zien.
2. Actualiteit aangeven. De satan is overwonnen, maar hij heeft nog steeds heel veel macht. Hij
gaat listig te werk en valt ons aan op onze zwakke plekken. Demonische belasting door occulte
films of spelletjes als glaasje draaien, komen nog steeds veel voor.
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. De Heere Jezus is machtig om ons te verlossen
uit het rijk van satan en te brengen in Zijn Koninkrijk.
B. Achtergrondinformatie
Opmerking: de geschiedenis van de genezing van de bezetene wordt verteld in Matth. 8:28-34;
Mark. 5:1-20 en in Luk. 8:26-39. Als schriftlezing is gekozen voor Markus, omdat hij de geschiedenis
heel uitgebreid verteld.
Op bezoek bij heidenen
In de tijd van de Heere Jezus op aarde lag er een aantal steden aan de zuidoostelijke kant van het
meer van Galilea. Twee van deze steden waren Gadara en Geresa. Deze twee steden maakten deel
uit van tien steden die samen de ‘Dekapolis’ vormden. Het gebied waar deze geschiedenis zich
afgespeeld heeft, werd voornamelijk bewoond door mensen die geen Joden waren. Dat blijkt uit
het feit dat er gesproken wordt over het houden van zwijnen. Zwijnen werden door de Joden als
onreine dieren gezien. Zwijnenhoeder was voor hen dan ook een verboden beroep. Volgens Markus
telde de kudde 2000 zwijnen. Vaak namen een aantal herders de varkens van verschillende
eigenaren mee. In een grote groep werd er dan gezocht naar voedsel.
Markus en Lukas spreken over één bezetene, Mattheüs over twee. Waarschijnlijk zijn er twee
bezetenen bevrijd, maar was de ervaring van de ene zo bijzonder, dat Markus en Lukas alleen over
hem vertellen.
De vraag van de duivelen

De duivelen vragen aan de Heere Jezus: ‘Bent U gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?’ Met ‘de
tijd’ bedoelen ze waarschijnlijk de wederkomst. Ze weten dat ze bij de wederkomst van de Messias
in de afgrond geworpen zullen worden. Volgens hen is Jezus echter te vroeg gekomen met Zijn
oordeel. Ze weten blijkbaar niet van de komst van een voorlopig Koninkrijk dat aanbreekt nu de
Heere Jezus naar de aarde gekomen is.
Bekijk voor meer achtergrondinformatie over occultisme, ook het leidingdeel bij de
handreiking ‘Jij en…occultisme’, te downloaden via www.hhjo.nl / www.lcj.nl.
Suggesties voor verdieping
Bijbel: Matth. 8:28-34, Mark. 5:1-20, Luk. 8:26-39
Geloofsbelijdenis: HC zondag 43, NGB artikel 12 en 13
Literatuur:
Statenvertaling met kanttekeningen
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 3 – Uitgeverij Kok, Kampen
Drs. J. Douma – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis
(N.T.) – Uitgeverij W.D. Meinema, Delft
Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 2 – Uitgeverij De
Banier, Utrecht
Drs. S.D. Post – Duivels dichtbij – Uitgeverij Groen, Heerenveen
(Online) Studiebijbel
C. Suggesties voor de avondinvulling
Om te zingen
 Ps. 30:1 en 2
 Gebed des Heeren vers 8 en 9
Alternatieve startopdracht
Maak een woordspin rond het woord ‘bezet’. Schrijf op waar je op dit moment vol van bent en
waar je gedachten mee bezet zijn.
Als de woordspin klaar is, kan de link naar de schets gemaakt worden: het gaat hier over een man
die bezet is door de duivel. Zijn gedachtewereld wordt door satan bezet. Kijk voor verdere uitleg en
ideeën op internet.
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16

Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
Luk. 8:26-39

Bijbel
Luk. 8:26-39

Vragen
Vragen
1. Waar woont de bezeten man?
1. Wat vraagt de duivel aan Jezus (vs. 28) en
2. Hoe heet de man en wat betekent deze
wat betekent dit?
naam?
2. Waarom worden de mensen bevreesd (vs.
3. Wat bidden de duivelen (vs. 32)?
35)?
4. Wat vragen de Gadarenen aan Jezus?
3. Wat is het wonder in deze geschiedenis?
Keuzevragen
Vraag 1, 3, 4
Stelling 1,2
Leesstukje ‘Bezeten’
Casus ‘List’ en ‘Getuigen’

Keuzevragen
Vraag 2, 3, 4, 5
Stelling 1, 2, 3
Leesstukje ‘Bezeten’
Casus ‘List’ en ‘Getuigen’

D. Antwoorden en suggesties
Startopdracht
Douma zegt hierover: ‘Bezetenen zoals toen worden nu niet veel meer gevonden, maar wel is er
nog steeds een inwerking van de duivel op de mens, zoals toen op de Gadarenen, waarbij deze zijn
aansluiting vindt in de verdorvenheid van het menselijk hart.’ De duivel liet – juist tijdens de
omwandeling van de Heere Jezus op aarde – zijn macht zien. Bezeten zijn is ‘bezet zijn van’. Dan
komt het dichtbij: is ons hart bezet door de duivel of door God?
Vragen
1. Er zijn veel voorbeelden te noemen waaruit de macht van de satan blijkt. Denk aan:
de aantasting van Job in zijn bezittingen (Job 1:12);
de satan die in Judas voer (Luk. 22:3);
de satan die het hart van Ananias en Saffira vervulde (Hand. 5:3).
In het N.T. zijn veel voorbeelden te vinden van bezetenen die beheerst werden door de satan.

2. In Matt. 28:18 staat dat Jezus zelf gezegd heeft: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’.
In het vorige vers staat dat sommigen twijfelden, of de Heere Jezus wel echt de Messias was. En
dan volgt vers 18. De Heere Jezus verzekerde de discipelen en alle gelovigen ervan, dat Christus
hen zal beschermen. Hen zal niets overkomen als Christus dat niet wil. Hoeveel macht de satan
ook heeft, Jezus heeft ALLE macht.
Leesstukje Bezeten
Hier kan kort over doorgesproken worden. Door wie ben jij bezet? Waar je schat is, daar zal ook
je hart zijn.
Vragen
3. a. De duivelen smeken Hem of ze in de zwijnen mogen gaan. Jezus staat hen dat toe. De
duivels gaan in de zwijnen en de kudde stort van de steilte af de zee in. De hele kudde (ongeveer
2000 zwijnen) verdrinkt.
b. Degene die de zwijnen weiden, vluchten. Ze vertellen overal wat er gebeurd is. Veel mensen
komen kijken. Ze zien de bezetene bij Jezus zitten. Hij is niet meer bezet door de duivel, maar
rustig en gekleed. De mensen worden bang en smeken Jezus of Hij uit hun gebied weg wil gaan.
Het kan zijn dat de mensen bang waren voor de Heere Jezus omdat Hij macht heeft over boze
geesten. Misschien waren ze ook wel bang voor verdere verliezen van hun vee. Ze geven de
voorkeur aan de zwijnen, aan de ziekte, aan het kwaad en aan de duivel, boven de Heere Jezus.
Terwijl Hij de macht heeft over ziekte, de natuur en boze geesten. De discipelen waren korte tijd
geleden ook bang (Mark. 4:41). De angst van de discipelen brachten hen aan de voeten van de
Heere. De angst van de Gadarenen brengt hen echter niet aan de voeten van de Heere Jezus. Ze
smeken Hem zelfs om te vertrekken!
4. In 1 Joh. 3:8 staat: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou.’ De Heere Jezus laat met dit wonder zien dat Hij God is. Ook laat Hij zien dat het
Koninkrijk van God is aangebroken. Als Koning van dit Koninkrijk neemt Hij de macht op Zich en
breekt Hij het rijk van de satan af. Verder wijst dit wonder naar de belofte dat er in Zijn
Koninkrijk, op de nieuwe aarde, geen duivelen meer zullen zijn (Openb. 20:10).
5. Het is of het één, of het ander. Er is geen grijs gebied. Lees bijv. Gal. 5:16-26. Als je in het
koninkrijk van satan bent, heb je de duisternis liever dan het licht en doe je de werken van het
vlees. Als je in het Koninkrijk van God bent, doe je de werken van de Geest. Niet dat je dan
volmaakt bent en niet meer zondigt, maar de zonde heerst niet meer over je. Het is je verlangen

om Koning Jezus te dienen. Probeer het bij deze vraag persoonlijk te maken: wat is nu jouw
verlangen?
Stellingen
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
a.

b.

c.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als je de Heere lief hebt, wil je anderen ook
van Hem vertellen. Bij de één zal dit wat anders naar voren komen dan bij de ander. Maar dit
aspect hoort er wel bij! Je bent dan een evangelist. Mensen die niet zo makkelijk praten,
kunnen overigens ook evangelist zijn door hun levensstijl en/of gebed voor anderen. Als je
geen evangelist bent, betekent dit dat je het Evangelie (de blijde boodschap) niet verstaat en
dus een evangelist nodig hebt.
De duivel zal geen hele leugens vertellen, want dan snap je wel dat het niet klopt. Hij vertelt
wel halve leugens. Hij heeft altijd gelijk, maar laat een stukje van de waarheid zien. Een
voorbeeld: de duivel kan bekering als iets heel groots voorstellen. Als je heel veel geluk hebt,
krijg je het in je leven, maar de kans is héél klein! Gedeeltelijk heeft satan gelijk: bekering is ook
iets groots, een wonder! Maar…de Heere is ook nabij! Hij belooft zelfs: ‘Die Mij vroeg zoeken,
zullen Mij vinden’.
Christus is niemand verantwoording schuldig, want alle dingen zijn Hem door de Vader
gegeven (Matt. 11:27). Ook was Hem één ziel meer waard dan 2000 zwijnen! Verder bevestigt
het neerstorten van de zwijnen de genezing van de man, het laat zien dat hij echt bevrijd en
genezen is. Het wonder krijgt hierdoor nog veel meer bekendheid. Tot slot wordt er door het
neerstorten van de zwijnen een bewijs geleverd dat Jezus de almachtige Redder is en dat Hij
ook van de macht van satan kan verlossen.

6. Kinderen zijn bang voor grote honden die blaffen. Ze blijven dan dicht bij hun vader. Zo blijven
Gods kinderen dicht bij hun hemelse Vader als satan tekeer gaat. Bij Vader zijn ze veilig. Om ons
te beschermen tegen de listen van de satan kunnen we het beste heel dicht bij de Heere leven.
Het gebed is een machtig wapen!
Opdracht Jouw zwakke plek
‘Bezetenheid’ zijn lijkt vaak ver van ons af te staan. Er zijn jongeren die zich met occulte dingen
als glaasje draaien bezighouden. Er zijn echter ook heel wat jongeren die dit niet doen en die
niet zo’n last van satan lijken te hebben. Hij is echter wel aan het werk. De volgende situaties
proberen inzicht te geven in tactieken van de satan. Spreek hier over door. Heb je last van de

listen van satan of niet? Als dat laatste het geval is, kan het zo zijn dat hij geen werk aan je
heeft? Als je het toch wel naar je zin hebt in zijn koninkrijk en helemaal geen moeite doet om in
het Koninkrijk van God te komen, hoeft de duivel jou ook niet lastig te vallen.. Lees bij situatie 3
ook zondag 43 van de HC.
Vragen
7. Laat de jongeren hier persoonlijk antwoord op geven.
8. Dit kan verschillend zijn, afhankelijk van de situatie. Kunnen anderen zien dat je de Heere Jezus
wilt volgen? Dit hoeft niet alleen door woorden te zijn, maar kan zeker ook gemerkt worden aan
je manier van leven. Probeer het concreet te maken voor de situatie waarin de jongeren zich
bevinden. Kijk ook in de geschiedenis hoe de man die eerst bezeten was, gaat getuigen. Hij mag
vertellen wat Jezus gedaan heeft.
9.

In 1 Petr. 3:15 worden we ertoe opgeroepen om Zijn getuige te zijn. Hoe kan dit ooit als je Hem
niet persoonlijk kent? Dit moet echter geen excuus zijn om dan maar je mond te houden. Het
moet je juist aansporen om des te meer te bidden om bekering, voor jezelf en voor anderen!

E. Extra voorbereiding
Voor de alternatieve startopdracht meenemen:
Groot papier
Stift

