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Dit gezinsmoment is geschreven  

in de periode van het corona-virus,  
maar kan gebruikt worden in elke tijd.  

Er is niet alleen een schuilplaats nodig bij lichamelijke ziekte, 
moeite of gevaar, maar ook geestelijk. 

Wie zonder Christus leeft, is elk moment in gevaar. 
Hij is de enige Schuilplaats. 

Hoe kan Hij dat zijn? 
Er loopt een lijn van het lijden van mensen  

naar het lijden van de Heere Jezus! 
 
 

Binnenkomer 
- Vertel het verhaal van de kip en de brand (bron: www.natuurlijkdebijbel.nl) 
 

 Er was eens een boer met een mooie boerderij.  

Hier liepen ook kippen rond. 

Het was lente en er waren ook een aantal kuikentjes 

geboren die rondscharrelden op het erf.  

Op een dag was er brand op de boerderij! 

De hen had kunnen vluchten voor het vuur,  

maar haar kuikentjes niet. 

En weetje wat de hen deed?  

Zij riep snel haar kuikentjes, nam ze onder haar 

vleugels, drukte ze tegen haar borst en bleef zó heel 

stil zitten... 

Het vuur kwam... en de hen stierf. 

Maar haar kuikentjes hadden onder haar vleugels 

geschuild voor het vuur. 

Na de brand kwamen ze levend onder haar vleugels 

vandaan! 

Haar dood was hun redding! 

 

 
Bespreken 

- In welke schuilplaats zaten de kuikentjes toen er brand kwam? 
- In Jesaja 32:2 staat: ‘En die Man zal zijn (…) als een Schuilplaats tegen de vloed’. 
Wie wordt hier bedoeld? (De Heere Jezus. Kanttekening: voor de gelovigen, door de 
Heilige Geest) 
- Hoe is Hij een Schuilplaats geworden? We gaan erover lezen uit de Bijbel. 

De enige Schuilplaats 
-gezinsmoment (4-14 jaar)- 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.natuurlijkdebijbel.nl/
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Bijbel 
Hoe kan de Heere Jezus een Schuilplaats zijn? We gaan dat opzoeken in de Bijbel 
en een paar teksten lezen: 
 
1. Lees Mattheüs 8 vers 20: ‘De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels 
nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge’. (Als je 
bij gezinsmoment Bescherming3 een natuurwandeling hebt gemaakt, herinner dan 
aan de schuilplaatsen van de verschillende dieren die je hebt gezien.) Had de Heere 
Jezus een schuilplaats? (Nee, toen Hij als Man op deze aarde was, had Hij geen huis 
waar Hij woonde, maar liep Hij het land door om te zeggen dat Hij de Schuilplaats 
was) 
 
2. Lees Mattheüs 23 vers 37: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en 
stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen 
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de 
vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild’. Wat zegt de Heere Jezus hier? (Hij heeft 
Zichzelf als Schuilplaats aangeboden. Hij zegt steeds: Kom tot Mij! Geloof in Mij. 
Maar de mensen willen niet. Ze gaan bij Hem weg (Johannes 6:66 bijvoorbeeld). Ze 
nemen Hem gevangen. Dan verlaten ook Zijn discipelen Hem (Mattheüs 26:56). Ze 
doden Hem en als Hij aan het kruis hangt, roept Hij dat Zelfs God de Vader Hem 
verlaten heeft (Mattheüs 27:46)) 
 
3. Om een Schuilplaats te kunnen zijn, moest de Heere Jezus van iedereen verlaten 
zijn. Hij droeg de straf van God op de zonde van mensen alleen. In de Bijbel wordt  
de toorn van God over de zonde vergeleken met vuur. Het vuur van Gods toorn moet 
alle zondaren laten sterven. Toch doet God dat niet. Wie is er wel gestorven 
vanwege deze toorn van God over de zonde? (De Heere Jezus aan het kruis op 
Golgotha) 
 
4. De Heere Jezus is gestorven om iedereen die bij Hem schuilt leven te geven. Lees 
Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe’. Hoe kun je deze tekst uitleggen met het 
voorbeeld van de kip en de brand? Wat betekent dit voor ons? 
 
 

Bezig 
Dit is het laatste gezinsmoment in de serie Bescherming vanuit Psalm 91 vers 1. 
 

- Heb je een bezigheid uit één van de vorige gezinsmomenten nog niet gedaan, 
dan kun je die nu nog doen. 
 

- Je kunt ook doorlezen in Psalm 91 en een beeld uit één van de volgende 
verzen nemen om uit te werken met je kinderen. Bijvoorbeeld: Lees Psalm 91 
vers 4b-10. Zeker in een gezin met jongens is het mooi om het beeld van het 
schild uit te werken waardoor pijlen tegengehouden worden. Letterlijk staat er 

vanuit het Hebreeuws in vers 4b: ‘Een schild en bescherming is Zijn trouw/waarheid’. 
Kanttekening: ‘De vastheid van Zijn beloften zal u dienen om u te beschutten, gelijk het 
menselijk lichaam beschut wordt door een schild’. Het Hebreeuwse woord schild, wijst op een 
wapen waar een mens helemaal achter schuil kon gaan (ze konden wel zo groot zijn als een 
deur). En wat die beloften betreft… kijk eens in vers 14-16: daar staat acht keer Ik zal…! 
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Laat de kinderen op papier een schild ontwerpen (er stond vaak een wapen 
op of de initialen van een naam), van karton een schild maken, of misschien 

zelfs van hout zagen (maak hem dan maar kleiner dan een deur      ). 

 
 

Besluiten 
Ter afsluiting zou je een psalm kunnen zingen, bijvoorbeeld Psalm 32:4 of Psalm 
71:2. Als je met gebed eindigt, bid om met elkaar in deze schuilplaats te mogen 
schuilen.  
Je kunt aan het slot van deze serie over bescherming ook de Bijbeltekst uit Psalm 91 
vers 1 leren of herhalen.  
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