
WAPENRUSTING RECAP

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. VIDEOCLIP:  Carmen – God’s got an army

3. PROCESS VIDEOCLIP:

Hierdie is seker vir my een van die mooiste uitbeeldings van hierdie liedjie, maar ook van God se 
‘fight’ waarmee ons besig is.  In die videoclip was dit wel ‘n fisiese fight gewees, waar ons fight in 
die Gees is, teen magte wat ons nie kan sien nie, MAAR ons fight is net so ‘hectic’ soos hierdie 
een, maar ons kan dit nie sien nie.  Waar kom ek daaraan?  Ek lees dit in my Bybel!

Ef 6:12 – Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige 
wereld, teen die bose geeste in die lug.

As julle mooi na die videoclip gekyk het, sou julle gesien het dat die soldate wat gaan veg het, nie 
gewone klere aangehad het nie, hulle het spesiale klere gedra wat hulle teen hierdie ‘fight’ kon 
beskerm het.

4. WAPENRUSTING MATCHING GAME:

- Leiers kry die game by my – en SONDER om in julle Bybels te kyk, en SONDER om die 
kinders te veel te help, kyk of hulle die verskillende dele van die Wapenrusting met mekaar 
kan ‘match’.  

5. WAPENRUSTING RECAP: Annatjie lees in die groot groep

Ef 6:13 – 17

(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.

6. TREK JOU WAPENRUSTING AAN:

- Kry ‘n vrywilliger uit jou groep wat die ‘model’ gaan wees
- Die leier kom haal materiaal by my, en die groep maak vir die vrywilliger ‘n wapenrusting uit 

die materiaal wat ek voorsien (swart sak; papboks; koerantpapier; karton; 2l bottels; 
cellotape; sker; potlood; liniaal)

- Wanneer almal klaar is dan wys julle, julle wapenrustings vir die res van die sel

7. SLUIT AF MET GEBED IN JULLE GROEPE


