
Les 19: Genezen!
Ik ben Bagos. En mijn beroep? Varkenshoeder. Ik pas niet op de schapen maar op een kudde 
varkens. Waar ik woon? In een stadje bij het meer van Galilea.  Elke dag ben ik buiten aan het werk. 
Dicht bij de oever van het meer. Het is hier nogal rotsachtig. Er is geen zandstrandje, maar het 
loopt steil af. ’t Is hier wel erg mooi. Vooral ’s avonds als de zon ondergaat. Die baan met licht over 
het water.. de visjes die boven het water springen…
Nu rommelen en snuffelen  de varkens wat in de grond. Verder is het hier rustig. Alleen die man, 
die halfwilde, die maakt hier de boel wat onveilig. Mij laat hij gelukkig meestal met rust. Vroeger 
kwamen er nog wel eens mensen naar de graven, hier dichtbij. Maar tegenwoordig blijven ze weg. 
Veel te gevaarlijk. Ja, die man… Soms zit hij aardig rustig, maar opeens krijgt hij het weer. Dan 
wordt hij wild, is hij niet te houden. Toen hij nog in de stad woonde probeerden de mensen hem 
rustig te krijgen. Ze bonden zijn handen en voeten vast, maar hij is dan zo sterk dat hij zich zo 
lostrekt en alles vernielt. Op het meer varen wat vissersbootjes. Het lijkt wel of er een deze kant 
op komt. Die hebben het vannacht niet gemakkelijk gehad, wat spookte het weer op het water. Ze 
zullen vast blij zijn dat ze het er levend vanaf gebracht hebben. Ja, ze leggen aan. Ben benieuwd 
wat er gaat gebeuren als die halve wilde tevoorschijn komt. Daar komt hij al aan, hij is super wild 
vanmorgen. De mannen die het laatst uit het bootje gestapt zijn, draaien zich om, om er weer in te 
springen. Zie je dat? Die ene is niet echt bang, die doet een stap naar voren. Wat gebeurt daar?? 
Gauw kijken.
Die half wilde gaat op zijn knieën voor die man. “Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de 
allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!” Hier kan ik hem horen schreeuwen. Wat die 
Jezus zegt kan ik niet horen, maar het antwoord van de halve wilde wel. “Legioen”. Ik zie dat de 
man rustig wordt maar achter me is het een kabaal. Ik draai me om, mijn varkens lijken wel gek te 
zijn geworden.
Ze lopen als dolle door elkaar heen, en gaan dan 
richting de afgrond. De een na de ander plonst in het 
water. Ik sta aan de grond genageld, wat gebeurt hier?
Mijn hart klopt in de keel. Ik ga naar de stad, ik ga 
hulp halen. Wat zal mijn baas boos zijn, maar ik kon er 
werkelijk niks aan doen. Zou hij mij geloven? Zou ik 
hem zijn varkens moeten betalen?

“Ziet u dat? Alle varkens zijn weg en moet je naar die
half wilde man kijken. Die zit daar rustig bij dat 
groepje mannen te praten. Op het moment dat die
man rustig werd, werden de varkens gek. Baas, ik kon
er echt niks aan doen.” Samen lopen ze naar de groep
mannen. Ze zien de half wilde man zitten, met kleren
aan, hij kijkt nu rustig uit zijn ogen. Zijn ogen staan 
blij.”Wilt u alstublieft hier weg gaan? Het lijkt erop
dat u ervoor gezorgd hebt dat ik mijn varkens kwijt ben.”
hoor ik mijn baas tegen die Jezus zeggen. Dat lijkt mij 
ook beter. In één moment mijn werk weg. 
Waar moet ik nu van leven?
Die Jezus, daar word ik bang van. Ik ben blij dat hij weggaat. Ik wilde maar dat hij die half wilde 
met zich mee nam. 

Dit verhaal kun je 
lezen in 
Lukas 8: 26- 39



 
Wat was er met die wilde man?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat betekent Legioen?
…………………………………………

Wat vroeg Jezus aan de man toen hij Legioen als antwoord gaf?
………………………………………………………….

Zou jij (als je varkenshoeder was) blij geweest zijn met de genezing van deze 
man? ……………………………………………..
Wat gebeurde er met de varkens?

……………………………………………………………………………………………………….
Hoe kwam dat?

……………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom moet Jezus van de baas van de varkens weggaan?

……………………………………………………………………………………………………………………..
Ook uit dit verhaal blijkt dat Jezus sterker is dan …………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiernaast lees je 
de opdracht die 
Jezus de man 
meegaf.
De man mocht 
niet met Jezus 
mee, maar hij 
moest …
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Streep de volgende woorden weg!
meer Galilea       leerlingen
boot storm       demonen
duivelen kleren       

boeien 
graven varkens       

hoeder
water kudde       helling
schrik verstand

Gebruik de woorden uit de woordzoeker om het 
verhaal zelf te vertellen!



Deze les ben ik begonnen met het krantenberichtje 
voor te lezen.
Kennen de kinderen ook iemand die stemmen hoort?

Daarna het verhaal vertelt. Er blijven veel dingen 
onduidelijk, maar ze zijn wel geprikkeld. Ik stel de 
eerste vraag van het puzzelblad. Welke ideeën 
hebben ze?

Nu lees ik het stukje voor uit de bijbel.
Samen maken we dan de vragen.

Oplossing van de woordzoeker is: Jezus is sterker!
Oplossing van het geheimschrift: Vertel de hele stad 
wat ik voor jou gedaan heb.


