
Marcus  5 

 

1. En ze kwamen van de overkaant van de zee, in het laand van de Gardarenen. 

2. En toen hij oet het schip gaon was, kwam hij hum meteein tegen, oet de graoven, 

een mèens met slechte gedachten. 

3. Dizze had zien onderkommen in ein van de gaoven, en gieneein kun hum 

vaastholden, op gien èenkele wieze. 

4. Want hij was al vaoker met boeien en kettings vaastzet wèest en de kettings waren in 

stukken trokken en de boeien verbriezeld en gieneein was bij machte om hum in 

toom te holden. 

5. En hij was aaltied , dag en naacht, op de bargen en in de graoven, roupende en 

zuchzölf slaonde met steinen. 

6. Toen hij Jezus van een aofstaand zag ankommen, luuip hij op hum tou en aanbad 

hum. 

7. En met een zwaore stem rooupende zee hij; wat heb ik met joe te doun Jezus, zeun 

van God, de allerhoogste? Ik vraog joe bij God: doe mij niet zeer! 

8. (Want Jezus had tegen hum zèegd: Jij met joen onreine geest, goa oet van de 

mèens!) 

9. En Hij vruuig an hum: Hou is joen naom? De bezetene antwoorde: Mien naom is 

Legio, want wij binnen met heul veul. 

10. En hij bidde tot hum dat Hij  heur niet wegstuurde naor een aandere wereld. 

11. In de bargen was een grote kuddde varkens die op zuuik waren naor eterei. 

12. En alle duvelen biddende tot hum: Stuur ous die varkens, zodat oous hetzölfde gund 

is. 

13. En Jezus stun het zundermeer tou. De onriene geesten drongen binnen bij de varkens 

en de kudde störtte van de bargen aof de zee in (Der waren al ongeveer 

tweidoezend) en de dieren kwamen om in de golven. 

14. En zij die de varkens hoedden, binnen op de vlucht slaogen en gaven het verhaol 

deur in de stad en op het laand. Het vòolk trok naor de zee om te kieken wat der 

gebeurd was. 

15. En zij kwamen bij Jezus en zij zagen de bezetene zittend in schiere kleren en gooud bij 

zien verstaand en toen weurden ze bang. 

16. En die het allemaol zeein hadden, zeden wat der met de bezetene was gebeurd en zij 

vertelden ok het verhaol van de varkens. 

(vertaling: Jan Zuurd) 


