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Dit gezinsmoment is geschreven  
in de periode van het corona-virus,  

maar kan gebruikt worden in elke tijd: bij lichamelijke ziekte, moeite 
of gevaar, maar geestelijk zijn we zonder genade en geloof elk 

moment in gevaar en is het daarom nodig om te schuilen. 
 

Binnenkomer 
- Misschien heb je een prentenboek over een moederkip met kuikens. Lees dat dan 
voor. 
- Misschien ben je weleens in het pluimveemuseum in Barneveld geweest en heb je 
daar foto’s van om te laten zien. 
- Misschien ben je weleens op een kinderboerderij geweest waar je een kip met 
kuiken hebt gezien en kun je dat moment in herinnering roepen. 
- Als je geen bezwaar hebt tegen het laten zien van educatieve filmpjes, kun je ook 
met elkaar onderstaand filmpje bekijken. 
https://schooltv.nl/video/kip-en-ei-veilig-onder-moeders-vleugels/ 
 

 
Bespreken 

- Wat zoekt een kuiken onder moeders vleugels? (Bescherming! Veiligheid!) 
- Wat doet een kuiken onder moeders vleugels? (Schuilen! En goed luisteren naar de 
roep van de moeder: is het gevaar voorbij? Is er eten?) 
 

Bijbel 
Psalm 91 is een lied van bescherming. (In het gezinsmoment ‘Beste bescherming’ 
zijn vers 1-3 van deze Psalm behandeld). Lees nu Psalm 91 vers 4a en 9 en ook 
Psalm 57:1-3 en bespreek deze gedeelten met behulp van de volgende vragen: 

1. Begrijp je wat er staat in vers 4a? (Vlerken [Statenvertaling] zijn vleugels. 
Letterlijk staat er in het Hebreeuws: ‘Met Zijn veren zal Hij u bedekken en 
onder Zijn vleugels zult u schuilen’.) 

2. Welk beeld gebruikt de dichter? 
3. Wat wil de dichter ons met dit beeld leren (zie ook vers 9 waar letterlijk staat: 

‘Want U, HEERE, bent mijn Schuilplaats. De Allerhoogste stelde u tot uw 
woonplaats’)? (Als je vers 1-3 met je kinderen hebt behandeld, grijp dan 
daarop terug en verbindt het beeld uit vers 4a met deze verzen)  

4. Wat bidt David in Psalm 57 vers 2? 
5. In welk gevaar is hij (vers 1)? 
6. Welke gevaren zijn er in ons leven? 
7. Hoe kun je schuilen onder Gods vleugels (vers 3)? (a. Door te bidden, door 

met alles van je leven naar de Heere te gaan: Breid Uw vleugels uit over mij! 
b. Door te luisteren naar de Heere (kuikens luisteren goed naar de moederkip 
– ze weten wat haar geluidjes betekenen: ‘gevaar’ of ‘kom maar tevoorschijn’ 
of ‘hier heb ik eten’. c. Door in God te geloven en Hem te gehoorzamen.) 

 

Schuilen onder Zijn vleugels 
-gezinsmoment (3-12 jaar)- 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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NB. In het volgende gezinsmoment: ‘De enige Schuilplaats’ wordt de lijn getrokken 
naar het leven van de Heere Jezus. 
 

Bezig 
Kies zelf hoe je dit Bijbelgedeelte met je kinderen wilt verwerken.  

- Je kunt een van de activiteiten van de ‘Binnenkomer’ kiezen die je nog niet 
hebt gedaan. 

- Je kunt met elkaar een wandeling in de natuur gaan maken en goed kijken of 
je schuilplaatsen van dieren ziet: een hol van een konijn, een nest van een 
vogel, een molshoop, een stal van een paard of koe en dergelijke. Misschien 
zie je al een kip of eend met jongen. 

- Je kunt met elkaar een kip met kuikens knutselen (foto). Het werkblad hiervoor 
vind je op www.bijbelsopvoeden.nl . De vleugels zijn gemaakt van handen. 
Dat verwijst naar het vouwen van de handen om zo je leven in Zijn handen te 
leggen. 

- Oudere kinderen kun je Psalm 91 vers 4a laten handletteren. 
- Je kunt met elkaar deze tekst leren. 
- Je kunt met elkaar een Bijbelse kijktafel bij deze tekst maken (van de 

geknutselde kip met kuikens of misschien heb je boerderijdieren die je daarbij 
kunt gebruiken).  

 
 

 
 

 
Besluiten 

Ter afsluiting zou je een psalm kunnen zingen, bijvoorbeeld Psalm 57 vers 1, Psalm 
17 vers 4, 61 vers 3. Als je met gebed eindigt, leg dan heel eenvoudig alles voor de 
Heere neer en laat je kinderen zo voelen dat je schuilt bij Hem. 
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