
Samen lezen uit de Bijbel over 
vertrouwen.  
1. Genesis 12: 1-4 – En Abraham ging! 

2. Psalm 37: 1-6 – Als je op de Heere 

vertrouwt, dan… 

3. Jeremia 17:5-8 – Vertrouwen op mensen, 

of… 

4. Jacobus 5: 12 – Laat uw ja, ja en uw nee, 

nee zijn! 

5. Openbaring 3: 14-22 – Wie is betrouwbaar? 

 

Zingen in/van vertrouwen 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar hem op en 'k weet: Hij is mij steeds 
nabij. 

 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
Psalm 146:3 

Vertrouwen in het dagelijks leven 
Op school is de kernwaarde vertrouwen 
aangeboden. Waardevol om thuis met de 
kinderen over vertrouwen uit de Bijbel te lezen 
en in gesprek te zijn. Probeer vertrouwen bij de 
Bijbelgedeeltes concreet te maken voor de 
kinderen met bijvoorbeeld onderstaande 
gesprekspunten. En door kinderen uit te 
nodigen om zelf situaties te bedenken waarin 
vertrouwen belangrijk is! 
 
Suggesties voor het gesprek met jongere 
kinderen: 

 Je kunt niet slapen, omdat je bang bent. 
Wat doe je? 

 Je doet samen met mama boodschappen.  
Opeens zie je mama niet meer. Wat nu? 
 

Om over door te praten met oudere kinderen: 
 Je krijgt een moeilijke opdracht. Je merkt 

dat je het niet kunt. Wat doe je? 
 Stelling: een geheim wat je samen hebt, 

deel je niet met iemand anders. 
 Je hebt afgesproken samen een spel te 

gaan doen. Maar eigenlijk heb je er niet 
zo’n zin in. Wat doe je? 



 

 

 
Om samen te doen 
 
Bedenk als een gezin een mooi, leuk, fijn geheim. 
Spreek met elkaar af hoe lang jullie dit geheim 
houden. Lukt dat? Dat zal best lastig zijn. 
Bespreek met elkaar waarom dat wel of niet lukt. 
En natuurlijk hoe belangrijk vertrouwen daarin is! 
   
 
Een oefening in tweetallen waarin je vertrouwen 
in de ander heel direct ervaart: De één krijgt een 
blinddoek om, de ander leidt deze persoon door 
de kamer door hem vast te houden. Een stapje 
moeilijker: laat de ander los leidt hem al pratend 
door de kamer. Durf je de ander op zijn woord te 
vertrouwen?



 


