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KOContact – gezin (8) 

 

 

Beste ouder(s) / opvoeder(s), 

Het laatste schrijven door middel van dit KOContact ligt voor u. Een tijd lang mochten we met u 

meereizen. Wat is er veel gebeurd in de achterliggende maanden! De kerken sloten grotendeels 

de fysieke deuren, digitale wegen werden gevonden. Een tijd waarin u stond (en nog steeds staat) 

voor veel dilemma’s, een tijd waarin veel vanuit huis moest worden gewerkt, een tijd waarin u 

naast opvoeder ook leerkracht of activiteitenbegeleider werd (bent u ook meer benieuwd naar de 

toetsresultaten van uw kind dan anders?), een tijd waarin nieuwe ritmes werden gevonden, een 

tijd waarin u met uw kinderen in gesprek kon gaan over de betekenis van dit alles in het licht van 

de eeuwigheid.   

Mogelijk trof het virus u of leden uit uw gezin of familie, kwam er rouw in uw gezin. Mogelijk 

kwam uw baan ‘op de tocht’ te staan of bent u zelfs werkloos geworden, uw bedrijf verkeert 

misschien financieel wel in zware tijden. Wat een onzekerheid is er gekomen in de maatschappij. 

Hoewel onze gezamenlijke reis nu ten einde loopt, reizen u en wij voort, zo de Heere wil.  

Een ieder op zijn eigen levenspad.  

     Ga wijs op reis, geeft de regering aan…  

  

 

 

 

WIJS OP REIS  

 

Drie woorden maar. Ze zijn verschillend te 
interpreteren. Waar denkt u aan? De zomervakantie 
staat bijna voor de deur. Vragen als ‘doe ik er 
verstandig aan om met mijn gezin op vakantie te 
gaan’, heeft u ongetwijfeld overdacht. En óf u nu 
weggaat óf thuis blijft, in beide gevallen hebt u te 
maken met een verandering ten opzichte van dat wat 
u normaal gesproken gewend was. Een spontaan uitje 
zit er voorlopig niet in. Bezoeken aan musea, 
restaurants, of dierentuinen moeten van te voren 
worden afgesproken en gereserveerd. Logeren bij 
opa en oma is mogelijk ook wat minder wijs.  
 
Maar bij alles wat verandert, de Heere verandert 
niet. Juist dàt willen we u graag meegeven in dit 
laatste contact. Hij Die sprak: Laat de kinderkens tot 
Mij komen, zoals in een van de Bijbelverhalen van 
achterliggende weken klonk, is gisteren en heden 
Dezelfde en tot in eeuwigheid. De kinderen mogen 
weer volledig naar school. U keek er wellicht naar 
uit! Echt Wijs op reis gaan we uiteindelijk alleen op 

de leerschool van Christus. U ook? 

GEHOORDE UITSPRAKEN 
 
“Wat ik (schooldirecteur) ook 
merk, is dat onze leerkrachten 
een beetje ‘schakelmoe’ worden: 
van thuisonderwijs, naar halve 
klassen met coronamaatregelen, 
naar nu weer hele klassen met 
maatregelen”. 
 
“Ik (leerkracht) zit te wachten op 
een telefoontje van een moeder 
van een kind uit m’n klas. 
Misschien heeft vader corona. 
Dan mag m’n leerling niet naar 
school en moet ik toch weer 
zorgen voor werk voor thuis.” 
 
“Ik ben blij dat ik weer op school 
zit en dan is het al bijna weer 
vakantie. Daar heb ik nu echt 
geen zin in. ” (meisje) 
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CITAAT VAN J.C. Ryle (1816-1900)  
 
“Ja, God zij geprezen! Christus leeft, hoewel 
wij dan kunnen sterven. Christus leeft, ook al 
worden vrienden en familieleden naar het graf 
gedragen. Hij leeft Die de dood vernietigd heeft 
en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht 
gebracht heeft door het Evangelie. Hij leeft Die 
zei: ‘O dood! waar zijn uw pestilentiën? Hel! 
waar is uw verderf? (Hos. 13:14). Hij leeft Die 
op zekere dag ons verdorven lichaam zal 
veranderen en het gelijk zal maken aan Zijn 
eigen verheerlijkt lichaam. Laten wij in ziekte 
en in gezondheid, in leven en in sterven, in 
vertrouwen op Hem steunen. We behoren dan 
ook ongetwijfeld iedere dag te zeggen: 
‘Geprezen zij God voor Jezus Christus!” 
 

 

 

MORGEN  
 
Morgen is voor ons verborgen,  
Morgen dat weet God alleen.  
En geen sterveling, geen één,  
Kan ook maar één dag of uur, 
Blikken in Gods raadsbestuur. 
 
Morgen is voor ons verborgen, 
Is het vreugd of ongeval, 
Ach, wij weten niet met al,  
Wat de dag van morgen geven,  
Of wat hij van ons nemen zal.  
 
Morgen is voor ons verborgen.  
Zal ons hart te bloeien staan,  
Met Gods weelden overlaân? 
Zullen wij over Gods hoogten, 
Of ook door Zijn diepten gaan?  
 
Morgen is voor ons verborgen.  
U en ik wij weten niet,  
Wat de dag van morgen biedt.  
Maar Hij die ’t heelal omspant,  
Houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand 
 

SAMEN IN GESPREK  
 
In achterliggende tijd zijn er bij de Bijbelverhalen ook vragen bedacht. Een aantal van deze 
vragen ging ook over het spreken met je kind in tijden van onzekerheid door het coronavirus. We 
plaatsen een aantal van die vragen in deze brief. Het zijn zomaar een paar voorbeelden. 
 
Vragen naar de feiten rond het virus:  

 In Nederland en over de hele wereld zijn er veel mensen ziek. Sommige mensen zijn een 

beetje ziek en andere mensen zo ziek dat ze in een ziekenhuis komen en soms wel sterven. 

Deze mensen hebben corona. Dat woord heb je de laatste weken heel vaak gehoord. Wat weet 

jij van corona?  

 Hoe kijken jullie aan tegen de maatregelen die de Nederlandse overheid kiest?  

 Kunnen we het werkelijk ‘samen overwinnen’ zoals we om ons heen weleens horen? Waarom 

wel/niet?  

 Wat kun je doen voor mensen die ziek of eenzaam zijn?  

 De Heere dienen doen we ook door op zondag (en soms ook in de weekdienst) naar de kerk te 

gaan. Dat kan nu niet meer. Hoe vind je dat?  

 Sommige kinderen vinden het heel moeilijk om thuis goed naar de preek te kunnen luisteren. 

Snap je dat? En hoe doe jij dat? Heb je tips voor andere kinderen?  

 Welke dingen zijn er nog meer anders geworden dan voor corona? Noem ze maar op (schrijf 
ze eventueel mee op het bord of op een blad papier. Wanneer alles genoemd is, kunt u 
eventueel met gezichtjes te tekenen aangeven of uw kind dit fijn of juist niet fijn vindt.) 

 Als je met meerdere mensen in huis bent. Wat zijn dan risico’s (wat kan er dan sneller 

gebeuren)? Wat kun je daar zelf aan doen?  
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SAMEN IN GESPREK - VERVOLG 
 
Vragen naar de gevoelens:  

 Stel je eens voor. Iemand die je heel goed kent, waar je veel van houdt en waar je vaak 

naartoe ging, gaat heel ver weg wonen. Je kunt niet meer naar hem of haar toe. Zou je 

diegene missen? Wat voor gevoel geeft dat, als je iemand mist?  

 De rijke jongeling kon heel dicht bij de Heere Jezus komen om Hem wat te vragen. Dat kunnen 
wij niet. Ook kunnen we niet meer op zondag naar de kerk. Hoe is het om thuis te moeten 
blijven? Als je iets vreemd en raar vindt, kun je dat weleens voelen in je lichaam. Niet 
iedereen heeft dat, maar sommige kinderen en grote mensen wel. Dan kriebelt het 
bijvoorbeeld een beetje in hun buik of moeten ze telkens denken dat het niet zo is als anders 
(en kunnen dan bijna niet meer werken). Wie heeft dat ook weleens gehad? Waar deed je lijf 
een beetje gek? Moet je weleens huilen als het vervelend voelt? 

 In de Bijbel staan ook veel voorschriften hoe je om moet gaan met besmettelijke ziekten. Eén 

daarvan is dat mensen apart van elkaar moesten blijven (dat noemen we met een moeilijk 

woord: quarantaine). Praat met elkaar door over de fijne en minder fijne kanten van deze 

maatregel. (Bijv. dat het spannend en onzeker kan zijn, dat je je er boos van kunt voelen of 

zelfs zomaar boos kunt gaan doen en je dat eigenlijk niet zo goed begrijpt).  

 Soms kun je best een beetje bang zijn om ook ziek te worden. In de Psalmen in de Bijbel komt 

bang zijn ook vaak voor. David is ook vaak bang geweest, bijvoorbeeld. Hoe voelt bang? Hoe 

kun je aan iemand zien dat hij/zij bang is? Is bang zijn verkeerd? Praat hierbij ook door over 

het ‘nut’ van angst (doordat je weg rent of voorzichtiger te werk gaat) en dat de Heere je 

overal uit kan helpen. Daar wist David van.   

 Sommige kinderen kunnen boos en teleurgesteld reageren als dingen niet doorgaan (en ze dat 

heel graag willen). Welke tip heb je voor deze kinderen om daar rustig mee om te gaan? 

Misschien herken je het ook wel bij jezelf. Dan heb je vast ook een tip voor jezelf!     

 
Vragen rondom de Bijbelse opdracht van de mensen in het leven:  

 Wie is er weleens bang als er door mensen wordt gesproken over het terugkomen van de 

Heere? Wat denken jullie, mag je daar bang voor zijn? Waar kun je terecht als je bang bent?  

 Zou de Heere het coronavirus kunnen gebruiken om mensen te bekeren? Praat daar eens over 

met elkaar.  

 Kun je de Heere beter zoeken als je ziek of gezond bent? Als je jong of oud bent?  

 Kijk eens naar buiten. Waaraan kun je zien dat het zomer is? 

 Dat we zien dat het zomer is, is een teken, zegt de Heere Jezus. Praat er met elkaar over dat 

de Heere ons zegt dat wij op de tekenen moeten letten dat Hij (weder)komt en wij altijd 

bereid moeten zijn.  

 Wie van jullie heeft weleens gehoord dat er in de Bijbel staat dat de Heere terugkomt op de 

wolken?  

 Vind je dat spannend of kijk je daarnaar uit? Praat hier wat met elkaar over door. Benoem 

dat de Heere ons zegt dat wij op de tekenen moeten letten (welke zijn dat bijvoorbeeld) dat 

Hij (weder)komt en wij altijd bereid moeten zijn. Wie verlangen ernaar dat de Heere terug 

zal komen? Bid je daar ook om?  
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WE HOUDEN CONTACT! 
 

Ook nu we de verspreiding van KOContacten gaan stop zetten,  
blijft KOC Diensten beschikbaar voor vragen, zorgen, problemen  
of nood! Zie onze website voor de verschillende vormen van hulp.  

 
https://kocdiensten.nu/over-ons/afdeling-jeugd-en-gezin/ 
 

Verder is en blijft Criterium ons magazine. Met bezinnende en  

verdiepende artikelen willen we voor school, kerk en gezin  
verbindend en richtinggevend zijn. Momenteel voeren we een  
lezersonderzoek uit om nog beter te kunnen aansluiten bij de  
wensen van onze doelgroep.  
Doe alstublieft mee aan dit onderzoek door het invullen van  

deze digitale vragenlijst. 
Uw mening telt en uw blad wordt er beter van! 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer zeven minuten.  
Alvast hartelijk dank. 
 
 

We sluiten deze laatste KOContact graag af met uitspreken van waardering voor u als 
ouders en de kinderen. Op een bijzondere en te waarderen manier heeft u de afgelopen 
periode zich thuis ingezet voor het onderwijs aan de kinderen. Ook al was het soms heel 

pittig, maar ouders en kinderen hebben nieuwe ervaringen op gedaan en veel mooie 
momenten gehad samen. We hebben met elkaar ervaren hoe onmisbaar het gezin als 

hoeksteen van de samenleving is. Het gezin is onvervangbaar. 
Ook de komende tijd zal er nog veel van u en uw kinderen gevraagd worden.  

De maatregelen leggen een druk op de hele maatschappij, niet in de laatste plaats op het 
gezin. We wensen u van harte sterkte in deze laatste weken  

tot de zomervakantie. De toekomst is onzeker, maar laten we het onszelf en de kinderen 
voor blijven houden: ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten 

in de schaduw des Almachtigen’ (Psalm 91 vers 1).  
Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 

 
Met vriendelijke groet, 

Advies- en Redactieteam KOContact gezin 
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