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 Wiens 

geloof? 
Jezus herkennen 

& reageren 
Onderwerping 

& angst 
Lichamelijke 

gevolgen 
Willoos? Spreken Vragen Formule Onderhandelen 

Matt. 8:28-34  ‘Zoon van God’ ‘Bent U hier ge-
komen om ons te  
pijnigen vóór de 
tijd’ / smeekten 

zeer gevaarlijk 
(niemand kon er 
voorbij gaan) 

 ja 
 
 
 

 ‘ga’ in varkens 

Mark. 5:1-15  viel voor Hem neer 
‘Zoon van de 
Allerhoogste God’ 

‘Ik bezweer U bij 
God dat U mij niet 
pijnigt’/smeekte 

grote kracht zichzelf met 
stenen slaan, 
schreeuwen 

ja 
 
 

wat is uw naam? ‘onreine geest 
ga uit van deze 
man’ 

in varkens Gadarenen 

Luk. 8:27-35  schreeuwde 
‘Zoon van God de 
Allerhoogste’ 

‘Ik bid U dat U mij 
niet pijnigt’ 

grote kracht naar woeste 
plaatsen 
gedreven 

ja 
 
 

wat is uw naam? onreine geest 
bevolen uit te gaan 

in varkens  
niet in afgrond 

Stomme 
bezetene 

Matt. 9:32-33 men?   stom      

Matt. 12:22    blind, stom      Stomme,  
Blinde 
bezetene 

Luk. 11:14    stom      

Matt. 17:14-18 vader    valt in vuur en 
water 

  bestrafte hem  

Mark. 9:17-29 vader toen hij Hem zag, 
deed de geest hem 
meteen 
stuiptrekken 

 stommegeest, 
schuim op de 
mond, verstijft,  
stuiptrekken,  
knarst met 
tanden 

werpt hem op de 
grond/deed hem 
stuiptrekken/ 
in vuur en water 
geworpen 

ging uit 
onder 
geschreeuw 

hoelang is het 
al? 
kwestie van 
geloof 

Ik beveel u: ga uit 
hem weg en kom 
niet meer in hem 
terug! 

 

Maanziekte 

Luk. 9:38-42 vader wierp hem tegen 
de grond,  
stuipen 

 stuiptrekken,  
schuim op de 
mond 

grijpt hem, 
mishandelt hem 

schreeuwt   bestrafte de 
onreine geest 

 

Bezetene bij 
de 
synagoge 

Mark. 1:23-26 
 
 
Luk. 4:33-35 

 
 

 
‘Jezus de 
Nazarener, de 
Heilige van God’ 
 

 
‘Bent U gekomen 
om ons te gronde 
te richten? 

stuiptrekken 
 
 
 
 

deed hem 
stuiptrekken 
 
wierp hem in het 
midden  

ja 
 
 
ja 

  
bestrafte hem: 
zwijg  
ga uit van hem 

 

Zwakke  
verkromde 
vrouw 

Luk. 13:10-17    ziek, 
kromgebogen 

   legde handen op  

Dochter van  
Kananese 
vrouw 

Matt. 15:21-28 voorspraak 
moeder 

.        

Syro-
Fenische 
vrouw 

Mark. 7:24-30 geloof moeder         

 


