
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Een man is weer gezond 
 
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Marcus 5:19. 

 Denk jij dat mensen kunnen veranderen? 

 Op wat voor manier ben jij het afgelopen jaar veranderd, of in de laatste vijf jaar? 

 Denk aan een goede vriend of vriendin. Hoe is hij of zij veranderd in de tijd dat jij 
hem of haar kent? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Jezus en zijn vrienden staken een groot meer over per boot, toen het ontzettend stormde. 
Jezus stopte de storm door simpelweg tegen de storm te zeggen dat hij moest stoppen! Ze 
voeren verder en bereikten veilig de overkant. 
Lees nu samen Marcus 5:1-13. 
 

Wat er daarna gebeurde… 
Toen de mensen van het dorpje zagen dat de man door Jezus was genezen, werden ze bang! 
Ze vroegen Jezus om weg te gaan. Maar het nieuws dat de man genezen was, ging als een 
lopend vuurtje. De man vertelde het verhaal vele malen en verbaasde iedereen doordat hij 
zelf het verhaal vertelde. 
 

Ontdek de Bijbel! 
Beantwoord samen de vragen op pagina 84 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 
 

Bijbelse woorden toegelicht 
Begraafplaats Wanneer mensen vroeger dood gingen, werden ze begraven in 
natuurlijke grotten of in grotten die mensen hadden uitgehakt in een rotsachtige 
berg. 
Onreine geesten Soms ontmoette Jezus mensen over wie de duivel de baas was. Ze 
leken wel gek geworden en konden zichzelf niet onder controle houden. Jezus beval 
die geesten om deze mensen te verlaten (uitdrijving). Jezus liet daarmee zien dat 
Gods macht groter was dan de kracht van geesten. 
Velen Het woord dat de man gebruikte als zijn naam is hetzelfde woord dat gebruikt 
werd voor een groep Romeinse soldaten. In een ‘legioen’ zaten wel 6000 mannen! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probeer het uit 
Geloof jij in geesten? Sommige mensen zeggen dat die niet bestaan. Wat denk jij? 
Dit zegt de Bijbel over geesten: 

 De geestenwereld (die we niet kunnen zien) is net zo echt als de wereld om ons heen 
die we wel zien.  

 Geesten zijn echt. In Johannes 4:24 staat zelfs dat God Geest is. 

 Er zijn goede geesten en slechte geesten. 

 De Heilige Geest is God en Hij is de beste geest van allemaal. 

 Wanneer we Gods Geest in ons hebben, hoeven we niet bang te zijn voor onreine 
geesten. Gods Geest is veel machtiger. 

 
Ontdek meer over geesten in deze bijbelverzen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: 

 1 Johannes 4:4 (Het Boek) 

 Lucas 23:46 

 2 Timoteüs 1:7 

 Handelingen 16:16-18 

 Lucas 10:17-20 

  

Praten met God 
Jezus heeft de macht om levens te veranderen. Praat met Hem over iets dat Hij in jouw leven 
mag veranderen. 
 


