
Je gaat een test doen. ,
Op drie vragen moet je antwoord geven met ja of nee.
Je hoeft je antwoord niet op te schrijven.
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Dit zijn aanvallen van onze grote vijand, de duivel. Hij
gebruikt veel listen. Zelf ben je niet altijd sterk genoeg om
stand te houden. Daarom moet je steun zoeken bij de Heer.
God maakt je sterk. Hij geeft je een complete wapenrusting.
Dan kun je 'nee' zeggen tegen slechte dingen.
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3. Doe je mee met kletsen
over een ander kind?
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EpEÇiËrç Trek een lijn van de woorden naar de wapenrusting.

de waarheid

de gerechtigheid

de inzet

het geloof

de verlossing

Gods woorden

Gelukkig maar. Je
hoeft ook niet te
vechten, maar je moet
wel blijven staan. Als
je de bijbeltekst
gelezen hebt, begrijp
je het wel beter. Lees
Efeziërs 6:14-17.

Deze wapens krijg je niet om mee aan te vallen. Ze geven je
alleen bescherming. Zo blijf je staan.
Stel, je hoort een vloek op de televisie. Maar je broer blijft
kijken. Je besluit om naar je eigen kamer te gaan. Dat is
jouw manier om de wapenrusting aan te trekken. Toch raak
je dat nare woord niet kwijt. Wat kun je dan gaan doen?

Ga door met lezen waar je gestopt was: vers 18. Hoe kun je
het beste standhouden? Door te _

naam: _


