
WAPENRUSTING BOOTCAMP

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. Praktiese Reȅlings vir die aand:

-  Ons gaan al die speletjies in die kerk speel vir beter beheer.
-  Groepe gaan op die verhoog en onder op die vloer gelyk speel.
-  Soos jou groep hulle speletjie klaar gespeel het, laat jy hulle in ‘n kring sit, en ek ‘process’ dit   
    voordat ons die volgende speletjie speel.
-  Maak asb seker dat jy weet hoe elke speletjie werk om dit makliker te maak vir jouself en almal 
   om jou.

3. LEES: Wapenrusting van God:  Ef 6:13 – 17 – Annatjie grootgroep

(13) Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die 
dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. 
(14) Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur 
God as borsharnas (15) en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan 
die voete. (16) Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hệ, want daarmee sal julle al die 
brandpyle van die bose kan afweer. (17) Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die 
Gees, dit is die woord van God.

4. WAPENRUSTING BOOTCAMP: 

Die Wapenrusting bestaan uit 6 dele – en ons gaan daai dele gou vanaand ‘oefen’
Welkom by die Wapenrusting Bootcamp!!!

Gordel / Belt van die WAARHEID:
- Elke groep kry ‘n ‘belt’ wat een van die groeplede om hulle lyf moet vasbind
-  Hulle begin saam as groep aan een kant van die kerk, die groepleier vra ‘n vraag uit die 
   Bybel, as die groep die vraag reg antwoord kan hulle een treȅ vorentoe beweeg, en hulle kry 
   iets om aan hulle belt vas te spelt.
-  Wanneer hulle aan die ander kant is, gaan hulle sit

PROCESS:
As ons die waarheid ken, dan kan ons “vorentoe’ beweeg, en ons kan vas staan teen die 
satan se leuens, want ons glo dit nie. Die goed wat julle aan die belt moes vasspeld, is die 
‘waarhede’ wat ons kan gebruik wanneer die satan kom met sy leuens.

Borsharnas van GEREGTIGHEID:
-  elke groep kry ‘n ping-pong-bal, hulle moet die bal van die een kant van die saal/kerk na die 
   ander kant op die vloer blaas vir mekaar
-  die een helfte van die groep sit aan die een kant van die saal/kerk en die ander helfte aan die 
   ander kant – dis soos ‘n relay

PROCESS:
Julle het nou julle hart en longe geoefen met hiedie speletjie. ‘n Borsharnas of bulletproof, 
beskerm jou hart en jou longe. Wanneer jy een hulle beskadig dan is jy DOOD! Satan probeer 
om jou ‘dood te maak’ – HY soek jou hart, en hy doen dit deur vir jou ‘n klomp leuens oor Jesus 
te vertel, ook oor jou lewe, kyk wat doen jy, Jesus kan jou mos nie liefhe nie, as jy nog al hierdie 
verkeerde dinge doen kan jy mos nie regtig Jesus se kind wees nie.  So satan se aanval is ‘n 



klomp leuens om jou te laat twyfel – Jou beskerming is Jesus se vergifnis – Sy dood aan die 
kruis – DIS jou Borsharnas – DIS waarmee JY hom moet teestaan. Met jou borsharnas van 
vergifnis en jy sê vir hom:  “O nee, Jesus vergewe my my sondes as ek sê dat ek jammer is 
daaroor. Jesus het dit self in die Bybel vir my beloof.’

Skoene BEREIDHEID OM DIE EVANGELIE TE verkondig

- Al die kinders trek een skoen uit en gooi dit op ‘n hoop aan die een kant van die kerk
- Groepe neem teen mekaar deel, een kind op ‘n slag
- Ready, steady, go – hardloop, kry jou skoen, trek dit aan waar jy is, hardloop terug en ‘touch’ 
  die volgende groeplid wat dan dieselfde doen.

PROCESS:
Wanneer ons die skoene aantrek, dan leef ons op so ‘n manier dat die mense om ons kan sien 
dat ons kinders van God is.  Ons sệ nie ons is kinders van God, maar die manier hoe ons leef 
wys iets anders nie.  Ons skyn Jesus se lig deur die manier wat ons leef. Wanneer ons die kans 
kry, dan getuig ons ook oor wat Jesus in ons lewens doen en beteken.

Skild van GELOOF

-  elke groep staan in ‘n ry agter mekaar, die voorstel kind het ‘n raket in die hand. 
-  die groepleier staan voor hulle met ‘n sak balle, die leier gooi hulle met die balle, en hulle moet 
   dit met die raket probeer wegslaan / keer
-  elke kind kry ‘n beurt.

PROCESS:
Die soldate in die Bybelse tyd het `n skild voor hulle gehou om te keer dat die spies of swaard 
waarmee hulle vyand geveg het hulle nie kon seermaak nie. Ons skild is ons geloof. As ek glo 
dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. As ek glo dat Hy my sondes kan en sal 
vergewe. As ek glo dat Hy altyd by my is om my te help en vir my te sorg, as ek glo dat ek Sy 
kind is, dan  noem ons dit geloof. Ek gebruik my geloof soos `n skild  wanneer die duiwel vir 
my wil vertel dat ek nie Jesus se kind is nie, dat Jesus my nie sal help of vir my sal sorg nie. Ek 
sê vir die duiwel sê: “Jesus het my sondes vergewe. Hy het dit beloof en ek glo Hom.”

Helm van VERLOSSING 

-  pak ‘n ry glasies aan die een kant van die kerk se muur
-  laat die groepe in rye voor hulle glasie staan
-  elke groep kry ook ‘n ping pong bal – laat hulle VER weg staan, en probeer om die bal te laat 
   bons binne-in die glasie in – die een wat dit regkry kry ‘n prys (eintlik onmoontlik tensy jy BAIE 
   goed is)
-  doen daarna ‘n 2de rondte – of jy dit regkry of nie, jy kan ‘n prys kry.

PROCESS:
Maak nie saak hoe goed of mooi ek leef nie, in God se oȅ bly ek ‘n sondaar wat die hel verdien. 
Die ENIGSTE manier hoe ek in die hemel by God kan uitkom, is om God se gratis geskenk van 
Verlossing te aanvaar – Jesus Christus.  Wanneer ek my hart vir Jesus gegee het, dan kom 
speel die vyand gereeld met jou kop deur vir jou te sệ jy is te sleg, God kan jou nie vergewe nie, 
jy is nie goed genoeg vir God nie, kyk hoe lyk jou lewe. En dis dan wanneer jy die WETE dat jy 
jou hart vir Jesus gegee het, dat jy NIKS kan doen om dit te verdien nie jou teen die vyand se 
leuens moet kan laat staan.Ons kan verseker  weet dat Jesus ons gered het van die duiwel. 



Dit is die helm wat ons dra: die weet dat ons van die duiwel gered is. Ons kan vir die duiwel sê: 
“Ek glo nie net dat ek Jesus se kind is nie, ek weet dit ook. Ek weet ook dat Jesus sterker is as 
jy, want Hy het weer lewendig geword nadat Hy gekruisig is.”

Swaard van die GEES – WOORD VAN GOD 

-  ons gaan ‘n klomp opgeblaasde ballonne op die vloer gooi
-  op elkeen is ‘n leuen geskryf, en binne-in is die waarheid
-  elke groep kry een stuk plank (swaard) en moet kyk hoeveel leuens hulle kan stukkend slaan 
   met die plank/swaard – en by die waarheid uitkom.

PROCESS:
Die swaard is anders as die ander dele van die wapenrusting – die ander dele gebruik ons om 
onsself mee te beskerm, maar die swaard is ‘n wapen en ons gebruik dit om onsself mee te 
verdedig.

Die Bybel sệ dat ons swaard, ons Bybel is.  As ons weet wat staan in die Bybel kan die duiwel 
nie vir ons allerhande stories oor Jesus kom vertel nie. Dan kan ons vir hom sê: “Nee ou duiwel, 
die Bybel leer my anders as wat jy nou vertel en daarom glo ek jou nie.”
Dan gebruik ons die Bybel soos `n swaard waarmee ons keer dat die duiwel ons kan 
seermaak en deurmekaar maak. ‘n Regte swaard kan deur goed sny, net so sny God se Woord 
deur die leuens van satan.

5. SLUIT AF MET GEBED IN JULLE GROEPE


