
SKOLEBEDIENING - Gordel van die waarheid

Doel van les:

 Hierdie week leer ons van die gordel van die waarheid.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker 1: (5 min)

 Waar of onwaar:  Die saal word in 2 areas verdeel vir die ysbreker – een kant is waar en 
die ander kant onwaar.  ‘n Klomp vrae word gelees, en elke kind moet besluit of dit waar of 
onwaar is – hy/sy  beweeg dan na die waar of onwaar kant om hulle antwoord aan te dui.

PROCESS YSBREKER 1:

- Vandag gaan ons bietjie gesels oor die Gordel in die Geestelike Wapenrusting – wie van 
julle kan nog onthou waarvoor die gordel staan? (die waarheid)

- Was die speletjie wat julle nou gespeel het maklik of moeilik?
- Dit was maklik as jy die antwoorde geken het, maar moeilik wanneer jy nie die antwoorde 

geken het nie, want dan het jy nie geweet wat om te doen nie.
- En so is dit ook met ons geestlike lewe – as ons die waarheid ken, dan is dit maklik, maar 

die probleem kom in wanneer ons NIE die waarheid ken nie, want dis wanneer die vyand – 
satan dit regkry om vir ons ‘n klomp stories te vertel, en OMDAT ons nie die waarheid ken 
nie weet ons nie of ons dit moet glo of nie, of wat om daarmee te maak nie.

Ysbreker 2: ( 5 min)

 Teiken Gooi:  Gee vir jou kinders elkeen ‘n plastiekglasie en laat hulle ‘n piramiede bou. 
Neem dan ‘n opgefrommelde A4 papier (sit sommer ‘n uitveër in vir ‘n bietjie gewig) en 
gee elkeen ‘n beurt om te kyk of hulle die piramiede kan omgooi.As almal ‘n beurt gehad 
het, laat een van die kinders dan voor die piramiede staan om te keer dat die ander die 
teiken tref.

PROCESS YSBREKER 2:

- Dit was maklik om die teiken raak te gooi / te laat val?
- Maar toe daar iemand voor die teiken gestaan het, het dit moeiliker en selfs onmoontlik 

geword om die teiken raak te gooi / te laat val?
- Die Gordel in die Wapenrusting, word die Gordel van die Waarheid genoem, en dit 

beskerm ons, soos die persoon wat voor die piramiede gaan staan het, dit beskerm het.
- In die Bybel se tyd het die gordel/belt heelwat anders gelyk as wat ons ‘n belt vandag 

ken. Dit het sulke leerbandjies aangehad wat die onderste deel van die lyf beskerm het



- Nog iets belangrik rondom die gordel/belt is dat die swaard daarin gesteek kon word, en 
dis vir ons ‘n baie belangrike leidraad, want die gordel en die swaard loop saam met 
mekaar.  Kom ons kyk of julle dit self kan uitfigure!

Vrae in die groepe:  (die antwoorde is net daar vir die leiers as ‘guideline’)

- Wat doen ‘n gordel of ‘n belt?

Dit hou jou broek bo – rond jou uitrusting af

- Kan ‘n mens die Gordel van die Waarheid êrens koop? 

Nee, dis ‘n geestelike iets wat ek moet inoefen

- Wat is die Waarheid wat hulle hiervan praat? 

Joh 17:17 – “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid”

Die Bybel word die Waarheid genoem, en as jy die waarheid ken dan beskerm dit jou 
teen die vyand se leuens, want dan val jy nie so maklik vir sy ‘tricks’ nie. Die waarheid 
hou jou geestelike lewe ‘aanmekaar’, soos die belt jou broek bo hou.

- Ek is veronderstel om dit elke dag ‘aan te trek’ – HOE doen ek dit?

Deur te bid, tyd saam met God deur te bring, jou Bybel gereeld te lees, want dan bly 
ons harte en gedagtes gefokus op God en SY doel vir ons lewens. Die vyand kan ons dan 
nie so maklik van die pad af kry nie met sy leuens nie. Onthou as jy die Waarheid ken 
(God se Woord), is dit makliker om die satan se leuens te herken.

 Leuens speletjie:  Die saal word in 2 areas verdeel vir die ysbreker – een kant is die 
leuen en die ander kant waarheid.  ‘n Klomp stellings word gelees, en elke kind moet 



besluit of dit ‘n leuen of die waarheid is – hy/sy  beweeg dan na die waar of leuen kant om 
hulle antwoord aan te dui.

Dis ok om iets verkeerd te doen solank as almal dit doen.

Solank niemand sien dat jy iets verkeerd doen nie, mag jy dit maar doen.

Dis ok om iets te vat wat nie joune is nie, solank niemand dit sal mis nie.

Dis ok om iemand te slaan, as hulle jou eerste geslaan het.

Dis ok om iemand lelik te behandel as hulle jou eerste lelik behandel het.

God kan jou nie liefhê nie, want jy doen te veel sonde.

Jesus is  die enigste manier om by God uit te kom.

Dit kan  so maklik wees om hemel toe te gaan as om net vir Jesus aan te neem 

Die Bybel vertel ons wat reg en verkeerd is.  Dit vertel jou wat die waarheid en wat die leuen is.  
Deur die Bybel elke dag te lees sal jy leer wat die waarheid is en dit sal jou beskerm teen die 
leuens wat die satan jou wil vertel.  Die satan sal jou nie kan “trick” nie, want jy sal die waarheid 
ken.

Sluit af met gebed.


