
 



 


 

Ben je wel eens heel bang geweest? Weet je nog wanneer? Wat kan goed 

helpen als je bang bent? Vandaag horen we ook van twee mannen die bang 

waren, maar toch konden zingen! En ze werden er gelukkig van. Zo voelden ze 

zich minder bang. Ze voelden zich juist dicht bij de Heere. Ze hadden zelfs een 

echte wapenrusting die sterker is dan alle legers bij elkaar. Daar leer je vandaag 

meer over! 

  



1. Je krijgt een werkblad met daarop een aantal losse plaatjes. Wat zie je? 

Knip de plaatjes uit en leg ze op een rijtje voor je. We gaan het namelijk 

over deze voorwerpen hebben. 

Kijk op de laatste pagina. 

  

 

2. Voor we verder kijken naar de plaatjes van onze wapenrusting, 

moeten we eerst eens gaan kijken wie onze vijand is. 

> Lees Efeze 6 vers 11 en 12 

Waartegen moeten we vechten? Kun je voorbeelden noemen? 

................................................................................................................................

................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................ 

 

3. Hoe kun je ooit zo’n enorme vijand overwinnen? 

> Lees Efeze 6 vers 10 en 13 

Waar komt de kracht vandaan die je nodig hebt om te vechten? En wat geeft 

Hij je nog meer? 

............................................................................................................................. ...

................................................................ 

............................................................................................................................. ...

................................................................ 

 

 



4. Pak nu de plaatjes van de riem, het harnas en de sandalen. Leg ze op 

volgorde. Denk eens aan soldaten van heel vroeger met hun lange mantels. 

Waarom zouden zij een riem en een harnas nodig hebben? 

> Lees nu Efeze 6 vers 14 en 15 

Wat betekenen de riem, het harnas en de sandalen voor ons? Schrijf het op de 

achterkant van de plaatjes. Misschien is het soms een beetje moeilijk. 

Onderaan dit werkblad staan de uitleg geschreven. Kun jij vinden welke waarbij 

hoort? 

 

5. Leg de plaatjes die je nog over hebt ook in de rij. 

> Lees Efeze 6 vers 16 en 17 

Wat betekenen het schild, de helm en het zwaard voor ons? Schrijf het op de 

achterkant van de plaatjes. 

 

6. In Efeze 6 vers 18 zie je nog iets wat heel belangrijk is om de strijd tegen de 

duivel te kunnen winnen. Wat is dat? Heb je weleens in je eigen leven gemerkt 

dat bidden helpt? Vertel eens... 

................................................................................................................................

................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................ 

 

7. > Lees Handelingen 16 vers 23-40 

Paulus is samen met Silas in de gevangenis gegooid. Alleen maar omdat ze 

anderen over de Heere Jezus vertelden. Ook zijn ze geslagen. Waaraan kun je 

zien dat zij ook de wapenrusting hebben aangetrokken? 

................................................................................................................................

................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................ 

 



8. Hoe zie je dat God door het lijden heen toch overwint? 

................................................................................................................................

................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................ 

 

9. Pak alle onderdelen van de wapenrusting bij elkaar. Lamineer ze als het 

mogelijk is. Perforeer er een gaatje in en hang ze aan een sleutelhanger. Dit zal 

je helpen om te onthouden wat jij nodig hebt om de overwinning te behalen in 

jouw strijd tegen de satan. 

 

 








 



 


