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Dit gezinsmoment is geschreven  

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

En ten diepste zijn we zonder genade en geloof elk moment in 
gevaar en hebben we een schuilplaats nodig. 

 
 

Binnenkomer 
Neem een doosje of vierkant bloempotje en een poppetje (lego, duplo, playmobil). 
Vertel dat dit doosje/bloempotje de schuilplaats voor het poppetje is. Zet het poppetje 
erin en benadruk dat het daar veilig is. Richt de aandacht van de kinderen op de 
schaduw die in het doosje/potje valt. Laat de kinderen goed kijken zodat ze zien hoe 
de schaduw het poppetje omringt.  
 
 

Bespreken 
Vraag de kinderen of ze weleens in gevaar geweest zijn dat ze een schuilplaats 
nodig hadden. Roep die momenten in herinnering en laat ze erover vertellen. 
Misschien was je een keer met regen of onweer in het bos of de bergen. Je zocht 
een schuilplaats. Misschien zag je een schuur om in te schuilen. 
Als de kinderen oorlogsboeken gelezen hebben, komen ze misschien met verhalen 
van schuilkelders en bunkers waarin de mensen een schuilplaats zochten. Of 
onderduikers die in een schuilplaats zaten. Ons huis lijkt nu ook een beetje op een 
schuilplaats. We schuilen voor de ziekte die in ons land is. Wat is de beste 
schuilplaats? 
 
 

Bijbel 
Psalm 91 is een lied van bescherming. Lees Psalm 91 vers 1-3 en bespreek dit 
gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

1. Wie is de Allerhoogste? Wat betekent het dat Hij de Allerhoogste is? 
2. Wat is Zijn schuilplaats? (De Heere Jezus) 
3. Waarom hebben wij een schuilplaats nodig (vers 3)? (Voor alle lichamelijke 

gevaren, zoals ziekten. Maar ook voor geestelijke gevaren: de duivel en de 
zonde) 

4. Wanneer ben je in deze schuilplaats (Johannes 3:16)? (Als je gelooft in de 
Heere Jezus) 

5. Wie is de Almachtige? Wat betekent het dat Hij de Almachtige is? 
6. Waarom gaat het in vers 1 over schaduw? Wat betekent dat voor iemand die 

schuilt? (Als er schaduw is van iets of iemand is die persoon of dat voorwerp 
dicht bij je. In de schuilplaats van God is Hij dicht bij je en zorgt Hij voor je) 

 
 

Beste bescherming 
-gezinsmoment bij ziekte (4-14 jaar)- 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

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

- Je kunt oudere kinderen deze tekst laten handletteren 
- Je kunt met elkaar deze tekst leren 
- Je kunt met elkaar een Bijbelse kijktafel bij deze tekst maken. Dat kun je doen 

met het doosje/bloempotje en poppetje, maar je kunt de kinderen ook van 
lego/duplo/blokken/knutselmateriaal als ijsstokjes een schuilhut laten bouwen. 

- Laat de tekst op verschillende manieren terugkomen deze dag, bijvoorbeeld 
wanneer de kinderen in hun vrije tijd niet weten wat ze moeten doen. Ze 
kunnen misschien een hut bouwen buiten in de tuin of binnen onder de tafel. 
Of als je meerder kinderen hebt: ze kunnen buiten schaduwtikkertje of 
schuilplaatstikkertje doen. 

 

 
 
 

Besluiten 
Ter afsluiting zou je een psalm kunnen zingen, bijvoorbeeld Psalm 91 vers 1 of 
Psalm 71 vers 2. Als je met gebed eindigt, kun je bidden om te schuilen in deze 
schuilplaats en veiligheid bij de Heere te zoeken. 
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