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Jezus jaagt een kwade geest weg

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het 
evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met   
de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

Op deze zondag staat Marcus 1:21-28 centraal: Jezus jaagt een kwade geest weg.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag 
staat de tekst centraal waarin Jezus laat zien dat hij macht heeft over een kwade geest.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de 
verhalen een rol spelen. Vandaag staat centraal hoe verbaasd de mensen zijn als ze zien 
dat Jezus met macht spreekt. 

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal over Jezus die een kwade geest wegjaagt, volgt op het 
allereerste begin van Jezus’ werk in Galilea. Jezus heeft zijn eerste 

leerlingen uitgekozen, en samen gaan ze naar Kafarnaüm, naar de synagoge. 
Voor het eerst lees je in dit verhaal hoe de mensen reageren op de 

woorden en daden van Jezus. En voor het eerst voel je iets aan van de 
tegenstelling tussen Jezus en de wetsleraren, een tegenstelling die in 

de loop van het evangelie steeds sterker zal worden.

Het laatste vers (28) kijkt al vooruit naar de verhalen die daarna 
volgen: het nieuws over Jezus wordt bekend in heel Galilea. Vanaf 
nu zal Jezus van plaats tot plaats trekken en overal het goede 

nieuws vertellen. Kafarnaüm is daarbij een soort thuisbasis: Jezus 
keert hier regelmatig terug, en volgens Matteüs 4:13 woont hij er zelfs.

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag begint op de sabbat. Op deze 
dag gaat Jezus naar de synagoge, zoals voor Joodse 
mannen gebruikelijk was.
Het verhaal over Jezus in de synagoge van Kafarnaüm is in dit evangelie 
het eerste verhaal dat gaat over Jezus die iemand beter maakt. Het is niet 
toevallig dat dit iemand is die een kwade geest in zich heeft. Een centraal 
begrip in dit verhaal is ‘macht’. Als Jezus de mensen uitleg geeft over 
Gods nieuwe wereld, spreekt hij met macht. En als hij de man beter maakt, 
laat hij zien dat hij zelfs macht heeft over kwade geesten en over Satan.

Het wegjagen van kwade geesten gebeurt vaker in de evangeliën. 
Kwade geesten zijn in de bijbelse verhalen helpers van Satan, die ziekte 
en ongeluk veroorzaakten. Ze staan een leven met God in de weg (lees 
bijvoorbeeld Lucas 9:39, Matteüs 12:22 en Marcus 9:25).
Het verjagen van kwade geesten is een belangrijk onderdeel van Jezus’ 
werk op aarde. Zijn macht over de geesten is een bewijs van Gods nieuwe 
wereld die met hem begint. Zo laat Jezus zien dat hij machtiger is dan 
Satan, en dat hij hem uiteindelijk zal overwinnen. 

In dit verhaal zorgt de kwade geest ervoor dat de man schreeuwt. Maar 
de man zelf speelt maar een kleine rol. Het gaat vooral om Jezus, die er 
door zijn strenge optreden voor zorgt dat de kwade geest verdwijnt. En 
het gaat om de reactie van de mensen op wat ze horen en zien. Ze zijn 
erg onder de indruk, omdat zowel uit de woorden alsook uit de daden van 
Jezus blijkt dat hij meer macht heeft dan ze van een mens verwachtten. 
Toch is het de kwade geest die als enige duidelijk ziet wie Jezus is: 
iemand die door God gestuurd is.

Tip 
Kijk ook nog eens naar 

de algemene informatie 

over het bijbelboek Marcus. 

Deze informatie staat bij de 

context van de eerste 

zondag van dit blok.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Marcus 1:25.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Marcus 1:27.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  foto’s van mensen die leidinggeven 

(bijvoorbeeld een juf of meester, een 
wereldleider, of een sportcoach)

4-8 jaar
Om te doen
-  een krijtje

8-12 jaar
Om te beginnen
-  een (veiligheids)speld

Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen: Onuitwisbaar
Per kind:
-  een wattenstaafje of een penseel
-  een vel papier

En verder:
-  citroenen (ongeveer één citroen voor 

6 kinderen)
-  een citruspers
-  een schaaltje 
-  een föhn 

Om te doen: Woorden die spreken
Per kind:
-  de twee werkbladen
-  een pen
-  een schaar
-  lijm

Maar Jezus zei streng tegen de kwade geest: 
‘Stil! Ga weg uit die man.’ 

MARCUS 1:25

38
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De mensen zeiden tegen elkaar:  
‘Jezus vertelt ons nieuwe dingen over God.  

Hij spreekt met macht. Zelfs de kwade geesten  
doen wat hij zegt.’ 

MARCUS 1:27

38
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6.  MOMENT MET DE 

KINDEREN  

IN DE DIENST

Goede leiders?
Wie zijn goede leiders? En waarom? Wat 
zorgt ervoor dat je naar ze luistert, of juist 
niet?

Wat heb je nodig?
-  foto’s van mensen die leidinggeven 

(bijvoorbeeld een juf of meester, een 
wereldleider, of een sportcoach)

Aan de slag:
Praat met de kinderen over de foto’s. Wie 
van deze mensen is volgens hen een 
goede leider? Waarom? Wat moet een 
sportcoach allemaal kunnen met zijn team? 
Wat heb je nodig om een land te leiden? 
En wanneer luister je naar een leider? Of 
wanneer juist niet?

In het verhaal van vandaag zijn de mensen 
verbaasd over Jezus. Hij geeft op een 
bijzondere manier leiding. 

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
De leider zegt…
Eén kind is de leider en noemt zijn of haar naam met daarbij 
een beweging die de anderen nadoen.
Het kind geeft verschillende commando’s. Als hij zegt: ‘Ik, 
[naam]’, en dan een commando, moeten de kinderen hem of 
haar nadoen. Als het kind alleen een commando geeft, moeten 
de anderen gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren. 
Als kinderen dit commando toch nadoen, moeten ze even langs 
de kant staan totdat er een nieuwe leider wordt gekozen.

8-12 jaar
Kun je een speld horen vallen?
Als Jezus spreekt, wordt iedereen zo stil dat je een speld kunt 
horen vallen. Lukt het  de kinderen ook om zo stil te worden?

Wat heb je nodig?
- een (veiligheids)speld

Aan de slag:
-  De kinderen zitten in een kring. Ze leggen hun hoofd op hun 

knieën en doen hun ogen dicht.
-  Eén van de kinderen staat in het midden met een 

veiligheidsspeld in de hand. Hij of zij laat de speld vallen.
-  Als iemand het hoort, steekt die zijn of haar hand op. 
-  Herhaal het spel één of twee keer en kijk of steeds meer 

kinderen de speld horen vallen.

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Jezus was een bijzondere leraar.
Hij vertelde de mensen veel over u.
De mensen luisterden en waren verbaasd,
want de woorden van Jezus maakten indruk.
Dat was niet alleen toen zo, maar nu nog steeds.
Dank u wel voor alles wat Jezus tegen ons zegt.
Dank u wel voor de woorden uit de Bijbel.
Die woorden blijven altijd belangrijk.
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.



4
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Marcus 1:21-28 | Jezus jaagt een kwade geest weg

Jezus jaagt een kwade geest weg

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Marcus 1:21-28
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 
het verhaal met elkaar de plaat bij dit 
verhaal. Vraag de kinderen om goed te 
kijken en te vertellen wat ze zien. 
Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 
meer uit te leggen.

Jezus jaagt een kwade geest weg
Het is sabbat, de laatste dag van de 
week. De mensen in Kafarnaüm gaan 
zoals elke sabbat naar de synagoge. 
Ze komen hier samen om over God te 
leren, om hem te danken en voor hem te 
zingen. 

Vaak is er een leraar die iets over de 
heilige boeken uitlegt. Hij vertelt hoe 
God wil dat de mensen leven. 
Kijk, daar is iemand aan het vertellen. 
Een grote groep mensen staat om hem 
heen. 
‘Wie is deze man? fluistert iemand. 
‘Ik heb hem nog nooit eerder horen 
spreken.’ 
‘Dat is Jezus,’ antwoordt een ander. ‘Ik 
heb gehoord dat hij de zoon van een 
timmerman is.’ 
Stil luisteren de mensen naar de 
woorden van Jezus. Het is mooi en 
indrukwekkend. Hij vertelt op een 
andere manier dan de andere leraren. 
Als hij vertelt, verandert er iets. Het lijkt 
wel of God zelf spreekt. 

Opeens wordt er geschreeuwd. 
Wie is dat? De mensen draaien zich om. 
Een man komt op Jezus aflopen. Hij kijkt 
boos en schreeuwt. 
‘Jij daar, Jezus uit Nazaret! Laat me met 
rust! Jij bent zeker gekomen om mij 
kapot te maken. Ik weet dat jij door God 
gestuurd bent.’ Maar de man zegt dit niet 
zelf, dat doet een kwade geest die in 
hem woont.

De mensen kijken naar Jezus. Wat zal hij 
doen? 
‘Stil!’ zegt Jezus streng tegen de kwade 
geest. Die geest is een helper van 
Satan. Hij wil niet dat mensen naar God 
luisteren. 
Maar Jezus wil dat wel. Daarom zegt hij: 
‘Kwade geest, ik wil dat je uit deze man 
weggaat!’
De man begint te schudden en te beven. 
Hij schreeuwt het uit. 
Dan is het over. De kwade geest woont 
niet meer in de man. Jezus heeft hem 
weggestuurd. 

De mensen zijn verbaasd. 
‘Dit is echt geen gewone man!’ zegt 
iemand vol bewondering. ‘Zelfs kwade 
geesten doen wat Jezus zegt.’ 
De mensen kunnen niet ophouden om 
over Jezus te praten. Het nieuws over 
hem wordt al snel bekend in heel Galilea. 

8-12 jaar
Marcus 1:21-28
Jezus jaagt een kwade geest weg
Jezus  en zijn  leerlingen  gingen naar  
Kafarnaüm. Toen het  sabbat  was, gingen 
ze naar de  synagoge. Daar gaf  Jezus  de 

mensen uitleg over God. De woorden 
van  Jezus  maakten diepe indruk. De 
mensen dachten: Hij spreekt als iemand 
met macht! Hij spreekt heel anders dan 
de wetsleraren.
Opeens begon er in de  synagoge  
iemand te schreeuwen. Het was een 
man die een  kwade geest  in zich had. 
Hij schreeuwde: ‘Jij daar,  Jezus  uit  
Nazaret! Laat me met rust! Je bent zeker 
gekomen om mij te vernietigen? Ik weet 
precies wie je bent. Jij bent gestuurd 
door God.’
Maar  Jezus  zei streng tegen de  kwade 
geest: ‘Stil! Ga weg uit die man.’ De  
kwade geest  schudde de man door 
elkaar, schreeuwde hard en verdween.
Iedereen was stomverbaasd. De mensen 
zeiden tegen elkaar: ‘Wat is hier aan de 
hand?  Jezus  vertelt ons nieuwe dingen 
over God. Hij spreekt met macht. Zelfs 
de kwade geesten doen wat hij zegt.’
En het nieuws over  Jezus  werd al snel 
bekend in heel Galilea.
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10. OM TE WETEN

Kafarnaüm
Kafarnaüm was in de tijd van het Nieuwe Testament 
een groot dorp aan de westkust van het Meer van 
Galilea. Het had ongeveer 1500 inwoners. Veel 
mensen werkten als vissers. De huizen waren 
eenvoudig en de wegen waren niet verhard. Maar 
Kafarnaüm had wel een synagoge: een huis waar de 
Joden bij elkaar kwamen om uit de heilige boeken te 
lezen. 
Jezus kwam vaak in Kafarnaüm en woonde er soms 
een tijdje. Vijf van zijn leerlingen komen hier vandaan: 
Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en Matteüs.

Kwade geesten
In de evangeliën lees je vaak dat Jezus een kwade 
geest wegjaagt. Die kwade geesten zijn helpers van 
Satan (Satan is de vijand van God). 
In de verhalen kun je lezen dat die kwade geesten 
mensen ziek maakten, of ervoor zorgden dat mensen 
verkeerde dingen gingen doen. Als Jezus kwade 
geesten wegjaagt, laat hij zien dat door Jezus Gods 
nieuwe wereld al begonnen is. Want in die wereld 
hebben kwade geesten geen macht meer.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun 
je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar 
blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar
-  Waar zijn Jezus en zijn vrienden? Wat doen ze daar?
-  Tegen wie schreeuwt de man, en wat roept hij allemaal?
-  Jezus schreeuwt niet terug. Wat doet hij wel?
-  Wat gebeurt er met de man als Jezus de kwade geest wegjaagt?
-  Zou de man blij zijn dat hij vanmorgen naar de synagoge gekomen is? Waarom wel? 

Waarom niet?

8-12 jaar
-  Jezus en zijn leerlingen gaan op sabbat naar de synagoge. Waarom doen ze dat?
-  Jezus spreekt heel anders dan de wetsleraren. Wat is er zo anders aan zijn woorden?
-  Over welke drie dingen van Jezus zijn de mensen verbaasd? 
-  De woorden van Jezus maken indruk. Welk verhaal uit de Bijbel heeft op jou veel 

indruk gemaakt?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Met macht & kracht
Jezus is de sterkste: hij heeft de macht 
over een kwade geest. De kinderen 
meten hun krachten op verschillende 
manieren. Geef de kinderen de volgende 
instructies.

Spel 1: Armpje drukken
- Ga op je buik liggen.

-  Zet je rechter elleboog recht 
op de vloer en pak de 

rechterhand van de ander 
vast.
-  Wie het eerst de hand 

van de ander tegen 
de vloer duwt, heeft 
gewonnen.

Let op: Je elleboog mag 
niet van de grond komen.

Spel 2: Op je plek
-  Ga tegenover een ander kind staan, met 

je voeten iets uit elkaar.
-  Leg je handen plat tegen de handen van 

de ander en houd je vingers recht.

-  Duw tegen elkaars handen en probeer 
elkaar uit balans te brengen. Je kunt 
bijvoorbeeld stoppen met duwen, 
je handen terugtrekken, of ineens 
bewegen.

-  Wie het eerst met zijn voeten van zijn 
plaats komt, is af.

Spel 3: Kijk me aan
-  Ga tegenover een ander kind op een 

stoel zitten. Blijf elkaar aankijken.
-  Wie het eerst wegkijkt of lacht, heeft 

verloren.

Spel 4: Koning(in) van de cirkel

Wat heb je nodig?
- een krijtje

Aan de slag: 
-  Teken op de vloer een cirkel waar je 

allebei in past.
-  Ga tegenover elkaar in de cirkel staan.
-  Je probeert de ander voorzichtig uit de 

cirkel te duwen zonder je handen. Het 
duwen kan op verschillende manieren:  
met je schouders, je heupen, je billen, 
je rug.

-  Wie het eerst de cirkel uit stapt, is af.

Tip
Dit kan natuurlijk ook goed gespeeld worden terwijl je aan tafel zit in plaats van op de 

grond ligt.

8-12 jaar 
Onuitwisbaar
Jezus’ woorden hebben macht. Soms 
herinner je je niet meer alle woorden van 
Jezus, maar vergeten doe je ze nooit 
helemaal. Laat de kinderen dat ontdekken 
met het volgende proefje.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een wattenstaafje of een penseel
-  een vel papier

En verder:
-  citroenen (ongeveer één citroen voor 6 kinderen)
-  een citruspers
-  een schaaltje 
-  een föhn

Tip
In plaats van een 

föhn kun je ook een 
strijkijzer gebruiken. 
Zet hem wel op de 

laagste stand!

je hebt nodig:
* een wattenstaafje of penseel  * een vel wit papier  * een föhn

* een 1/2 citroen  * een citruspers  * een schaaltjePers de citroen uit en giethet sap in het schaaltje.

1

Doop een wattenstaafje in het citroensap.
Schrijf daarmee een woord of een korte tekst

uit het bijbelgedeelte  op het vel papier.

2

Laat het papier ongeveer5 minuten drogen.

3

Blaas met een warmeföhn over het papier.Wat gebeurt er?

4

! Let op:Na het drogen kun je niet meerlezen wat je geschreven hebt! ! Tip:In plaats van een föhn, kun je ook eenstrijkijzer gebruiken. Zet hem wel opde laagste stand!
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13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 
Dat is een wens die vaak aan het einde van 
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 
zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Willemijn de Weerd

Illustratie: NBG/Liza-Beth-Valkema

Strip: NBG/Bart den Heeten

Opdracht 8-12 jaar: NBG/Paul Oole

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en 
jullie beschermen. De Heer zal bij jullie 
zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal 

aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.

8-12 jaar 
Woorden die spreken
Wat zouden de mensen in de synagoge gedacht hebben? 
Of wat hebben ze gezegd? Laat de kinderen  het verhaal 
navertellen in hun eigen woorden!

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  de twee werkbladen
-  een pen
-  een schaar
-  lijm

Aan de slag:
-   Laat de kinderen de spreek- en denkwolkjes uitknippen.
-   Laat ze die op de illustratie op het werkblad plakken en volschrijven!
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je hebt nodig:

* een wattenstaafje of penseel  * een vel wit papier  * een föhn

* een 1/2 citroen  * een citruspers  * een schaaltje

Pers de citroen uit en giet

het sap in het schaaltje.

1
Doop een wattenstaafje in het citroensap.

Schrijf daarmee een woord of een korte tekst

uit het bijbelgedeelte  op het vel papier.

2
Laat het papier ongeveer

5 minuten drogen.

3
Blaas met een warme

föhn over het papier.

Wat gebeurt er?

4

!
Let op:

Na het drogen kun je niet meer

lezen wat je geschreven hebt!
!

Tip:

In plaats van een föhn, kun je ook een

strijkijzer gebruiken. Zet hem wel op

de laagste stand!

ONUITWISBAAR

Jezus’ woorden hebben macht.  
Soms herinner je je niet meer alle 
woorden van Jezus, maar vergeten doe 
je ze nooit helemaal. Ontdek dat met 
het volgende proefje. 

KAFARNAUM

Kafarnaüm was in de tijd van het Nieuwe Testament een groot 
dorp aan de westkust van het Meer van Galilea. Het had 
ongeveer 1500 inwoners. Veel mensen werkten als vissers. 
De huizen waren eenvoudig en de wegen waren niet verhard. 
Maar Kafarnaüm had wel een synagoge: een huis waar de 
Joden bij elkaar kwamen om uit de heilige boeken te lezen. 
Jezus kwam vaak in Kafarnaüm en woonde er soms een tijdje. 
Vijf van zijn leerlingen komen hier vandaan: Petrus, Andreas, 
Jakobus, Johannes en Matteüs.

KWADE GEESTEN

In de evangeliën lees je vaak dat Jezus een 
kwade geest wegjaagt. Die kwade geesten zijn 
helpers van Satan (Satan is de vijand van God). 
In de verhalen kun je lezen dat die kwade 
geesten mensen ziek maakten, of ervoor 
zorgden dat mensen verkeerde dingen gingen 
doen. Als Jezus kwade geesten wegjaagt, laat 
hij zien dat door Jezus Gods nieuwe wereld 
al begonnen is. Want in die wereld hebben 
kwade geesten geen macht meer.

De mensen zeiden tegen elkaar: 
‘Jezus vertelt ons nieuwe dingen 
over God. Hij spreekt met macht. 

Zelfs de kwade geesten doen 
wat hij zegt.’ 

Marcus 1:27
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