
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

 

 
 
 
 
 

De ongerustheid over corona neemt ook onder kinderen toe. 
Sommige kinderen stellen veel vragen. 

Anderen worden juist stiller. 
Hoe ga je om met corona in het gezin? 

 
Handreikingen 

1. Blijf zelf rustig 
Hoe kinderen reageren bij ziekte is vaak afhankelijk van hoe je er zelf op reageert en mee 
omgaat. Merken ze dat jij gestrest bent, dan zal dat zijn weerslag hebben op de kinderen. 
2. Geef informatie 
Kinderen vangen vaak flarden op van wat er aan de hand is en bedenken er zelf de rest bij. 
Juist dat maakt hen angstig. Geef informatie. Leg in kindertaal uit wat er speelt in het land: 
dat er een heel klein beestje is – zo klein dat je het niet kunt zien - waar mensen ziek van 
kunnen worden. Hoe ouder je bent, hoe gevaarlijker deze ziekte is. Veel kinderen hebben er 
bijna geen last van: ze worden alleen verkouden. Oudere mensen kunnen erdoor sterven. 
Let op dat je informatie eerlijk is. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Jij kunt dat niet krijgen’. 
   
  Feiten 

Minder dan 1 procent van de besmette mensen in China betreft kinderen. 
Corona verloopt bij kinderen veel milder. Het is niet precies duidelijk waarom, 
mogelijk vanwege hun andere afweersysteem. 

 
3. Stel vragen 
Laat je kind eens vertellen wat het weet van corona. Op deze manier krijg je duidelijk welk 
beeld het erbij heeft en of het nodig is het beeld bij te stellen. 
4. Maak afspraken 
Het is belangrijk dat we steeds goed onze handen wassen met zeep. Maak afspraken met de 
kinderen daarover en benadruk het belang ervan. Als ze verkouden zijn, laat ze dan hoesten 
en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Ook als er andere gevolgen zijn, 
is het belangrijk die zo concreet mogelijk te vertellen en ook hierbij uit te leggen waarom: 

- Dat we nu niet bij opa en oma op bezoek gaan 
- Dat we nu niet naar de kerk kunnen 

5. Erken emoties 
Als je kind bang is, zeg dan niet: ‘Je hoeft niet bang te zijn’. De emotie van het kind mag er 
zijn. Vraag waarvoor het bang is en praat erover. Laat het kind erover tekenen of kleuren of 
spelen met lego/duplo/playmobil. Zo help je je kind om de emotie te verwerken. 
6. Leef afhankelijk 
Benadruk dat de HEERE regeert. Hij staat erboven. Ziekte en gezondheid zijn in Zijn hand. 
Lees daarover uit de Bijbel (voor een Bijbelleesrooster over ziekte in de Bijbel, zie 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelleesrooster-ziekte-corona/ ). Bid er concreet 
voor in het gezinsgebed. Richt de Heere Jezus als de koperen slang op in je gezin! 

Kinderen en corona 
-achtergrondartikel voor ouders- 
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Bij thuisisolatie 
1. Informeer je kind  
Mocht het komen tot thuisisolatie/thuisquarantaine leg je kind dan uit waarom dat is. Je 
hebt aangrijpingspunten in de Bijbel vanuit de ziekte van melaatsheid (zie ook 
bovengenoemd Bijbelleesrooster). Dit gebeurt om besmetting te voorkomen. 
2. Stimuleer je kind om elkaar te helpen  
Deze gelegenheid biedt kansen om elkaar te helpen. Laat vanuit de Bijbel zien hoe de Heere 
Jezus het land doorging, ‘goeddoende’. Zelfs bij melaatse mensen wilde Hij komen. Hij was 
niet bang voor besmetting. Hoe kon dat? Omdat Hij God is (zie ook bovengenoemd 
Bijbelleesrooster). Geef je kind(eren) taken. 
3. Gebruik de extra vrije tijd -als je daartoe lichamelijk in staat bent- voor Bijbelonderwijs 
De Heere zet met deze ziekte een streep door al onze drukte. Hij zet ons letterlijk en 
figuurlijk stil. Wat zou de Heere daarmee te zeggen hebben? Gebruik de tijd voor extra 
Bijbeltijd. Sta stil bij de belangrijkste dingen van het leven. Laat de ernst van het leven aan 
kinderen zien: je leven is voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Lees en werk over zieken in 
de Bijbel. Materiaal daarvoor vind je hier: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/ziekte/ 
Sta stil bij de lijdenstijd. Materiaal daarvoor vind je hier: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/lijdensweken/ 
4. Geef de dag structuur 
Structuur helpt een kind bij het houvast vinden en het rustig zijn. Geef je dag structuur en 
houd zoveel mogelijk alle dagen hetzelfde ritme aan. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn. 
Wissel momenten van zelf spelen af met momenten van voorlezen en samen iets doen. 
5. Sta stil bij emoties 
Merk je dat je kind het moeilijk heeft met dit gebeuren, sta dan stil bij de emoties. Kan je 
kind niet goed bij de eigen emoties, help het dan met het voorlezen van een (prenten)boek. 
Er zijn verschillende (prenten)boeken over kinderen en ziek zijn. Bijvoorbeeld het boek 
‘Varkentje heeft koorts’ van Nelleke Scherpbier en Ruud Nijman. Er zijn ook verschillende 
verhalen over zieke kinderen die hun toevlucht zoeken bij de Heere. 
6. Neem de situatie mee in het gezinsgebed 
Leer je kind met alles van het leven naar de Heere te gaan. Bid om Zijn genade en zegen. 
Vraag om rust en overgave om het in de handen van de Heere te leggen. Vertrouw jezelf en 
je kind(eren)aan Zijn zorg toe.  
 
 
 
‘Mijn tijden zijn in Uw hand’.  
(Psalm 31:16a) 
Uitleg kanttekening: 
‘Dat is: mijn leven en al mijn wedervaren 
 [=alles wat er gebeurt],  
hoe het mij ook zou mogen gaan,  
ik weet dat het alles aan U hangt,  
dat Gij het alles regeert’. 
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