
WAPENRUSTING:  Swaard van die Gees 2

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. YSBREKER:

- Gee vir elke groep ‘n bakkie met boontjies en lensies gemeng
- Hulle taak is om so vinnig as moontlik die boontjies en lensies van mekaar te skei

3. PROCESS DIE YSBREKER:

- Ons het verlede week gese dat ons bietjie ‘wapentraining’ gaan doen
- Ons wapen is die Swaard – Die Woord van God – Die Bybel
- Nou wat het dit nou met die boontjies en lensies te doen?
- Vir baie van ons wat die eerste keer ‘n Bybel kry, is dit ‘n groot dik boek, en ons weet nie 

waar om te begin of hoe dit werk nie
- Dit voel amper soos die bakkie met die lensies en die boontjies in – en dan help dit as 

mens die goed bietjie skei, boontjies eenkant en lensies eenkant, want dan kan mens dit 
makliker gebruik. 

4.  ‘n PAAR VRAE:

4.1 HOE weet ons die Bybel is waar?

- Dit weerspreek homself nooit – se nie op een plek een ding en op ‘n ander plek iets anders 
nie

- ALLES wat nog ooit gevind is – argiologies – bewys elke keer nog die Bybel as waar
- Die voorspellings in die Bybel is 100% waar – en BAIE van hulle het al net so gebeur soos 

dit voorspel is.

4.2 WAAR kom die Bybel vandaan?

- Die Bybel is deur God geinspireer – mense het met die hand geskryf wat God vir hulle gesê 
het om te skryf

- Mense het geskryf van dinge wat hulle self gesien of deel van was
- Dis oor 1600 jaar deur 40 verskillende skrywers geskryf

4.3 WIE het die Bybel aanmekaar gesit soos ons dit vandag in ons hand het?

- Daar was BAIE boeke wat oor BAIE jare geskryf was, en almal kon nie deel uitmaak van 
die Bybel nie, anders sou ons dit nooit kon ronddra nie

- ‘n Klomp manne van die kerk het jare terug bymekaar gekom en lank gebid en vir God 
gevra wat HY in die Bybel wou he

- Hulle het baie reels rondom dit gehad – een van die belangrikste natuurlik was dat die 
persoon wat die boek geskryf het, ‘n getuie moes wees – daar moes wees om dit self te 
sien gebeur het

- Die Heilige Gees het vir hulle kom wys watter boeke in die Bybel moet wees.

5. VIDEOCLIP:  Interesting facts about the Bible

6. Sluit af met gebed in julle groepe




