Het is morgen Bevrijdingsdag! Dat
betekent dat we feest vieren omdat
we in een vrij land wonen. In de Bijbel
staan ook veel verhalen van mensen
die niet ‘vrij’ zijn. We leren uit de
Bijbel dat je pas echt vrij bent als je
een kind van God bent.

27. Toen Jezus aan land stapte, kwam hem vanuit

de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd
geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus,
Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op
het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te
gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en
gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen
en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien
kapot en werd hij door de demon naar eenzame
plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’
Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel
demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te
bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de
berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde
varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus
om hun toe te staan hun intrek in de varkens te
nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man
waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop
de kudde de steile helling afstormde, het meer in,
en verdronk.

Om welke personen gaat het in de verhalen hieronder? Schrijf de namen in de vakjescirkel hieronder.
Let op: de laatste letter van de naam, is de eerste letter van de persoon in het volgende verhaal.
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Begin bij de pijl met invullen.
1) Deze man heeft een heel volk bevrijd uit Egypte, het land waar zij slaven waren
2) Een sterke man die veel Filistijnen (vijanden) heeft gedood, waardoor zijn volk weer een
vrij was.
3) Deze koning heeft drie vrienden in de oven gegooid omdat ze niet voor hem wilde
neerknielen. God stuurde een engel in de over om de vrienden te beschermen. De koning
schrok hier zo van, dat hij de vrienden uit de over liet komen zodat ze weer vrij waren.
4) De schoonmoeder van deze vrouw was weggegaan uit het land waar ze woonde, omdat er
geen eten was. Toen er wel weer eten was, is ze teruggegaan en ging deze vrouw met haar
mee. Ze konden vrij wonen in dit land.
5) Deze vrouw was heel oud toen ze Jezus zag in de tempel. In de bijbel staat: ‘Ze bracht hulde
aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de be vrijding van Jeruzalem’.
6) Deze man ging zijn neef Lot bevrijden die gevangen genomen was. Hij deed dit samen met
318 andere mensen. Later kreeg hij een langere naam van God.

In de Bijbel staat dat wij als mensen pas echt vrij zijn als Jezus onze herder is en wij zijn
schapen zijn. Over welke
weg moet de herder
lopen als hij het schaap
wil vinden? En welke
dieren kan hij onderweg
tegen komen?

