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Kinderen en (oorlogs)nieuws 
-achtergrondartikel voor opvoeders- 

 

Veel meer dan vroeger komen kinderen al op jonge leeftijd  
in aanraking met schokkend wereldnieuws.  

Hoe ga je daarmee om als ouder of leerkracht? 
 
Kinderen zijn verschillend en reageren (afhankelijk van leeftijd, karakter en levenservaring) 
op hun eigen manier op dergelijke gebeurtenissen. Bij de één roept het angst op, een ander 
lijkt er nauwelijks op te reageren. Belangrijk is dat ze ruimte krijgen om hun gedachten en 
gevoelens te uiten en hun vragen te stellen.  
 
Ondanks de verschillen zijn er wel wat algemene handreikingen te geven. 
1. Vraag wat je kind weet -> en stel het beeld bij indien nodig.  
2. Sta open voor gesprekken erover -> en luister goed. 
3. Vraag naar gevoelens -> en geef ruimte om die te uiten.  
4. Zet de wereldgeschiedenis in Bijbels perspectief -> de HEERE regeert! 
5. Leer je kind schuilen bij Hem -> allereerst voor de redding van de eigen ziel.  
6. Het gebed is het machtigste wapen -> bid voor jezelf en voor vriend en vijand. 
 
Afhankelijk van de leeftijd daarbij de volgende aanvulling: 
4-6 jaar 
De wereld van kinderen van 0-3 jaar is nog te klein voor grote wereldgebeurtenissen. Maar 
kinderen vanaf vier jaar zullen horen of merken dat er iets aan de hand is. Scherm ze af voor 
het nieuws en zeker voor oorlogsbeelden. Laat ze vertellen wat ze weten. Vul aan en leg uit 
op hun niveau. Vertel ook dat dit niet in ons land is, maar in een land ver weg. 
 
6-8 jaar  
Heftige beelden kunnen op deze leeftijd angsten geven die ze voor zichzelf houden. Wees 
daar alert op en let op wat ze zien en dat ze niet teveel zien. Ga erover in gesprek. Laat ze 
vragen stellen. Leg uit in hun bevattingsvermogen. Wees niet verbaasd als ze ineens 
soldaatje gaan spelen. Dat is hun manier van verwerken van de dingen die ze zien en horen. 
Hoor je hoe christenen in het gebied met de situatie omgaan? Vertel je kinderen erover! 
 
8-12 jaar 

Op deze leeftijd kunnen ze zich beter een voorstelling maken van de situatie en overzien ze 
de gevolgen van dat wat in het nieuws is steeds meer. Daardoor wordt geruststellen 
moeilijker. Luister goed en vraag door wat hen bezighoudt. Zoek samen naar antwoorden op 
vragen. Vertel hoe je er zelf mee omgaat. Bid met ze. Kinderen willen graag iets doen. Ga na 
op welke manier je met elkaar praktisch hulp kunt bieden en betrek je kinderen daarbij. 
(geld ophalen, boodschappen voor een hulptransport). 
 
Vanaf 12 jaar 
Kinderen kunnen op deze leeftijd beter verbanden leggen en daardoor de situatie meer in 
perspectief zien. Zet de wereldgeschiedenis voor hen in Bijbels perspectief. Sta open voor 

gesprekken over de situatie, maar wees niet verbaasd als ze er liever niet met je over praten. 
Laat merken hoe je zelf met de situatie omgaat en in alles schuilt bij de HEERE! 


