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Lukas 8:26-37 PREEKNOTA

1. Wat is die vreemdste ding wat jy al by ’n 
begrafnis gesien het?

Lukas 8:27 (NLV) 27Terwyl Jesus uit die skuit klim, 
het ’n man wat van duiwels besete was en vroeër in 
die plaaslike dorp gewoon het, na Hom toe gekom. 
Hy was kaal en het nie ’n huis gehad nie; hy het vir ’n 
lang tyd in ’n begraafplaas gebly.

2. Bestaan demone en bose geeste regtig vandag 
nog?

Markus 16:17 (NLV) 17Hierdie is die wondertekens 
wat dié sal beleef wat glo: Hulle sal duiwels in my 
Naam uitdryf, en hulle sal in nuwe tale praat. 

2 Korintiërs 10:3-4 (AFR 83) 3Natuurlik leef ons in 
'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met 
menslike wapens nie. 4Die wapens van ons stryd is 
nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige 
wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee 
vernietig ons die redenasies ... 

3. Twee maniere wat bose geeste mag oor jou kan 
verkry:

a) Oppressie  – Verdrukking.

2 Korintiërs 4:4 (AFR 83) 4Hulle is die ongelowiges 
wie se verstand deur die god (Satan) van hierdie 
wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die 
evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die 
heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.

Matteus 13:19 (AFR 83) 19Die Bose kom by elkeen 
wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie 
verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. 

1 Tessalonisense 2:18 (AFR 83) 18Daarom wou ons 
weer na julle toe kom; ek, Paulus, het keer op keer 
probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. 

b) Besetenes  - Besetting.

Lukas 8:26-33 (NLV) 26Hulle het toe in die land van 
die Geraseners aangekom, aan die oorkant van die 
See van Galilea. 27Terwyl Jesus uit die skuit klim, het 
’n man wat van duiwels besete was en vroeër in die 
plaaslike dorp gewoon het, na Hom toe gekom. Hy 
was kaal en het nie ’n huis gehad nie; hy het vir ’n 
lang tyd in ’n begraafplaas gebly. 28Net toe hy Jesus 
sien, het hy gegil en op die grond voor Hom geval 
en geskreeu: ”Waarom steur U my, Jesus, Seun 
van die allerhoogste God? Asseblief, ek smeek U, 
moet my nie martel nie!” 29Want Jesus het alreeds 
die bose gees beveel om hom te verlaat. Die gees 
het hom dikwels beetgepak. Selfs al was hy met 
kettings geboei, het hy dit eenvoudig gebreek en in 
die woestyn ingehardloop, heeltemal in die mag van 
die bose gees. 30”Wat is jou naam?” het Jesus gevra. 
”Legio,” het hy geantwoord, want hy was van baie 
bose geeste besete. 31Die bose geeste het Jesus 
aanhou smeek om hulle nie na die onderaardse 
diepte te stuur nie. 32’n Groot trop varke het teen die 
berghang daar naby gewei, en die bose geeste het 
gesmeek om in die varke in te vaar. Jesus het hulle 
toegelaat. 33Die bose geeste het toe uit die man 
uitgekom en in die varke gevaar, en die hele trop het 
teen die hang afgestorm die see in en versuip. 

4. Wat moet ek doen om nie ’n deur vir die bose 
oop te maak nie?

1 Petrus 5:8-9 (AFR 83) 8Wees nugter, wees 
wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n 
brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. 
9Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En 
moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle 
medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. 

Efesiërs 6:11-18 (DB) 11Laat ek die voorbeeld van 
soldate in ’n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat 
God vir julle gegee het om mee te veg sodat die 
duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai 
met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet 
julle weet. Daar is ’n oorlog aan die gang en ons veg 
ook daarin. 12Dis nie ’n oorlog teen gewone mense 
nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte 
van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en 
doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg 
dat julle al die wapens reg hou wat God vir julle gegee 
het sodat wanneer die bose magte op julle toesak, 
julle nie ’n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al 
sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan 
julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. 13Dit 
is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die 
duiwel iets aan julle doen: 14die waarheid moet jy soos 
’n belt om jou middel vasbind. Die wete dat God jou 
van al jou sondes vrygespreek het, moet soos ’n stuk 
staal jou bors beskerm. 15Jy moet altyd gereed wees 
om vir ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons 
bring. Dit moet soos die skoene aan jou voete wees. 

16Dan is daar nog jou geloof. Die intieme verhouding 
met die Here moet soos ’n skild wees waarmee jy al 
die giftige aanvalle van die Bose keer en eenkant toe 
slaan. 17Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie; 
nee, jy is gered. Dit is soos ’n ysterhelm wat jou gesig 
en kop beskerm. Die boodskap van God is soos ’n 
swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd 
mee te voer.18Dit maak nie saak wat gebeur nie, julle 
moet altyd bid. Praat met God en vra Hom wat julle 
wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. 
Onthou dit en moenie julle onkant laat vang nie.

5. Hoe moet ek oor die geestelike wêreld voel, of 
dink?

Lukas 8:34-37 (NLV) 34Toe die wagters dit sien, 
het hulle na die dorp daar naby en sy omliggende 
gebiede gehardloop en die nuus versprei so ver hulle 
gehardloop het. 35Daar het gou ’n skare rondom Jesus 
vergader, want hulle wou self sien wat gebeur het. 
Hulle het die man wat voorheen van duiwels besete 
was, by Jesus se voete sien sit, geklee en by sy volle 
verstand; en die hele skare het bang geword. 36Toe 
het die mense wat gesien het wat gebeur het, die 
ander vertel hoe die duiwelbesete man genees is. 37En 
al die mense in daardie omgewing het Jesus gesmeek 
om weg te gaan en hulle uit te los, want groot vrees 
het hulle beetgepak. Jesus het toe in die skuit geklim 
en na die oorkant van die meer teruggekeer. 

Openbaring 12:7-12 (NLV) 7Daar het toe oorlog 
uitgebreek in die hemel: Migael en die engele onder 
sy beheer het oorlog gemaak teen die draak. Die 
draak en die engele onder sy beheer, het aan die 
oorlog deelgeneem, 8maar hy is verslaan. In die 
hemel was daar geen plek meer vir die draak en 
die engele onder sy beheer te vind nie. 9Die reuse 
draak is uitgegooi, dit is die slang van die oertyd 
wat ook die duiwel en Satan genoem word, en 
wat die hele bewoonde wêreld verlei. Hy is op die 
aarde neergegooi, asook sy bose engele saam 
met hom. 10Toe het ek ’n kragtige stem in die hemel 
hoor sê:”Nou het die verlossing en die krag en die 
koninklike heerskappy van ons God aangebreek, 
asook die mag van sy Christus. Die aanklaer van ons  
Medegelowiges is neergegooi, hy wat hulle dag en 
nag voor ons God aangekla het. 11En hulle het hom 
self oorwin op grond van die bloed van die Lam en 
die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hulle 
lewens nie so liefgehad dat hulle onwillig was om vir 
Hom te sterf nie. 12Daarom, juig daaroor, hemele en 
dié wat daarin ’n woonplek  het! Hoe vreeslik tog vir 
die land en die see, omdat die duiwel na julle afgekom 
het met fel woede en met die besef dat hy net ’n kort 
tydjie het.”

https://www.facebook.com/www.kg.org.za
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
https://apps.apple.com/za/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
https://www.youtube.com/results?search_query=kompas+gemeente

	Text Field 3: 


