
SKOLEBEDIENING: Wapenrusting van God - 1

Doel van les:

 Hierdie week kyk ons kortliks na die wapenrusting wat God ons gee.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker: (10 Min)

 Gee vir elke groep ‘n prentjie van ‘n mannetjie.  Gee vir hulle foelie en ‘n lysie van die 
wapenrusting.  Hulle moet die dele nou maak uit die foelie en plak op die mannetjie.  Laat 
elke groep kom wys hoe lyk hulle “soldaat”.

Les inhoud:  Ons weet dat elke hero spesiale klere het en baie cool wapens.  Captain America het 
mos so lekker shield wat hy kan gooi na die bad guys toe en Thor het sy hammer wat weerlig kan 
skiet.  Batman het so ‘n belt waaraan hy van sy wapens hang.  Ironman het natuurlik ‘n hele pak 
wat van metaal gemaak is en waarin hy klim.  Iemand wat hom probeer slaan met ‘n vuis gaan ‘n 
gebreekte hand hê.  So ons wat kinders van Jesus is, het ook spesiale klere om aan te trek.  Ons 
veg mos teen Satan en sy weermag en soldate gaan nie met tekkies en jeans veg nie.  Nee, ons het 
‘n wapenrusting.  Hierdie wapenrusting beskerm ons teen evil.

Aktiwiteit:  Wapenrusting Maak. (10 min)

Gee vir elke groep ‘n stuk foelie en die stuk wapenrusting wat hulle moet maak.  Hulle moet dit op 
een van die groeplede kan sit.  Dan moet hulle kom model hoe hulle deel van die wapenrusting lyk.

Soos wat elke kind opkom met die verskillende stukke, verduidelik daardie deel van die 
wapenrusting se funksie:

 Gordel van die waarheid – Die Satan is die vader van die leuens en sal altyd hard probeer 
om ons verkeerde dinge te laat glo, bv dat God ons nie liefhet nie of dat ons nie goed genoeg 
is nie.  Die Bybel vertel ons dat God ons almal so liefhet dat Sy Seun vir ons kom sterf het.  
Dis die waarheid.

 Borsharnas van geregtigheid – Satan kan ons nie seermaak as ons kies om te doen wat God 
vir ons sê reg is nie.  Geregtigheid is een groot woord, maar onthou die reg daarin. Ons moet 
leef soos Jesus.  Ons moet doen wat reg is.  Wanneer ons vir Jesus ons harte gee, is ons 
nou reg met God.  Ons is skoon.

  Skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig – Ons moet die regte 
skoene aanhê om ons te anker op die grond.  Hierdie skoene laat ons vasstaan al wil die 
Satan ons bang maak.  Ons sal nie omval nie omdat ons weet wat Jesus vir ons gedoen het.  
Ons moet dan nou ook vir ander vertel.



 Die skild van geloof – Satan wil ons laat twyfel in God en dat Hy ons sal help, maar ons 
moet die skild vashou en weet dat ons op Jesus kan vertrou.  So geloof is om op God te 
vertrou en Hom te ken.

 Die helm van verlossing – Jesus het van die hemel gekom na die aarde en ons lewens kom 
red omdat Hy ons liefhet.  Hy vergewe ons sondes as ons regtig jammer is. Ons moet ons 
harte vir Hom gee reg leef. Dan kan ons weet dat ons hemel toe gaan.

 Die swaard van die Gees – Dis ‘n baie kragtige wapen om teen Satan te gebruik.  Wanneer 
hy kom met al sy leuens kan ons die Bybel gebruik om vir hom te wys dat hy verkeerd is.  
Dis baie belangrik vir ons om te weet wat in ons Bybels staan en dit aan ander te vertel.  
Dit verander lewens.

So die vraag is nou:  Het julle hierdie wapenrusting aan en is julle reg vir die geveg?  As jy dit nie 
aanhet nie, gaan jy moeilikheid optel.  Nie eens die beste soldaat gaan ‘n oorlog in sonder sy 
spesiale klere nie.

Sluit af met gebed.


