
De Bijbel over: 
Hoe God mensen Zijn vertrouwen geeft 
1. Exodus 3: 1-12 – de HEERE bemoedigt Mozes in 

zijn nieuwe taak 

2. Lukas 1:26-38 – God ziet de nederige en de geringe 

aan 

3. Lukas 5: 4-11 – In gehoorzaamheid doen wat Hij 

zegt, geeft een rijke opbrengst 

 

Bespreek eens met de kinderen waarom deze personen 

zo’n belangrijke taak van de HEERE kregen. Waren het 

mensen die erg knap of belangrijk waren? Wat moesten 

zij (en ook wij) leren? En wat kan de HEERE dan doen? 

 
 

Zingen over geloofsvertrouwen 
Stel op de HEER' in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
verlustig u met blijdschap in den HEER’; 
Dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen,  
U schenken, wat uw hart van Hem begeer’.  
Psalm 37:2 
 
Die stout zijn op hun macht 
heeft Hij versmaad, veracht,  
gestoten van de tronen; 
maar Hij verhoogt en hoedt  
het nederig gemoed,  
Waarin Zijn Geest wil wonen.  
lofzang van Maria: 5 

Gespreksvragen rondom vertrouwen: 
 Wie van je klasgenootjes zorgt er vaak voor dat er 

geen ruzie komt?  

 Wie let er meestal op dat iedereen mee mag spelen 
in jullie groep? 

 Wie vind je eigenlijk het aardigst uit jullie klas? Weet 
je ook waarom?  

 Weet je ook waarom ze jouw leuk vinden? 
 

Bezinningsvraag voor ons als ouders / 
opvoeders: 

 Stralen wij vertrouwen uit naar kinderen?  
- Vertrouwen is: hen bemoedigen; geloven; 

stimuleren in wat ze kunnen; nieuwe dingen uit 
laten proberen; vooral benoemen wat ze goed 
doen.  
 

Om te doen als ouders / opvoeders: 
 Laten we eens een week lang bewust zoveel 

mogelijk (op een natuurlijke manier) vertrouwen naar 
de kinderen uitstralen.  
Laten we letten op de reactie van onze kinderen, elke 
keer weer als we dit bewust toe passen.  
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Om te doen in het gezing met jonge (en iets 
grotere) kinderen  
 
Zet een bakje neer met sterren of stickers in mooie 
kleuren. Geef die aan elkaar op het moment dat deze 
persoon iets aardigs doet of zegt tegen een ander 
gezinslid. En ze maar waarom je de ster of sticker geeft. 
Als opvoeder kun je gewoon meedoen.  
 
 

Om te doen in het gezin met iets oudere 
kinderen 
Spreek met elkaar af om eens (een week) te kijken wat 
een positieve houding naar anderen betekent. Doe dit op 
een plek waar je veel bent overdag: school; thuis; werk . 
Je kunt denken aan: aardige dingen tegen of over iemand 
zeggen; helpen als je denkt dat dit fijn is voor iemand; een 
leuk plannetje / verrassing voor iemand verzinnen die 
daar helemaal niet op rekent, enz.  
Maak elke dag een concreet plan wat je gaat doen. Per 
dag ook bespreken wat de reacties waren en of het leuk 
was om te doen. 
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