
Vertrouwen 
Ben jij te vertrouwen? Ben jij eerlijk? Ben jij een vriend 
voor een ander? Ben jij een luisterend oor voor een 
ander (ook voor degenen die niet jouw vrienden zijn)? 
Zijn jouw woorden altijd oprecht? De Heere vraagt dit 
van ons! De Heere wil jou er ook bij helpen, vraag er 
maar om! 
 
Wanneer vertrouwen we iemand? Als we iemand goed 
kennen en merken dat hij/zij betrouwbaar is. Stel jij jouw 
vertrouwen op/in God? Het kennen van God gaat 
daaraan vooraf, laat dat jouw doel zijn, om de Ene 
betrouwbare te leren kennen en steeds beter te leren 
kennen. Wanneer we dan (steeds meer) zicht krijgen op 
ons eigen hart en leven, dan zien we onze ontrouw… 
Toch wil de Heere steeds weer de Getrouwe zijn… Wat 
een groot, onverdiend wonder van genade! 
 

Om te lezen:  
 Mattheus 6 vers 25-34 – vertrouwen op Gods zorg 

 Mattheus 7 vers 7-12 – vertrouwen op 
gebedsverhoring 

 1 Samuel 17  of uit de kinderbijbel: David en Goliath 
– vertrouwen op Gods macht 

 1 Samuel 18 – de vriendschap en het vertrouwen 
tussen Jonathan en David  

 Ruth 1 of uit de kinderbijbel: Naomi en Ruth – 
vertrouwen in God 
 

 

Om te zingen:  
Psalm 42 vers 5 
Maar de Heer zal uitkomst geven,  
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 
‘k Zal in dit vertrouwen leven,  
en dat melden in mijn lied;  
‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht,  
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.  
 
Psalm 84 vers 6 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,  
Is t’allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad’ en ere geven; 
Hij zal hun ’t goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood,  
Die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER, die op U bouwt,  
En zich geheel aan U vertrouwt.  
 

Vertrouwen in God 
Lees het Bijbelverhaal van David en Goliath en 
bespreek de volgende vragen: 

 Hoe kwam het dat iedereen bang was voor Goliath?   

 Hoe komt het dat David zo dapper was?  

 Op welke manier heeft de Heere voor David gezorgd?  

 Wat kun jij van David leren? 

 Doet de Heere altijd wat jij vraagt? Waarom wel/niet?  



Lees het Bijbelverhaal over Naomi en Ruth en bespreek 

de volgende vragen: 

 Waarom wilde Ruth met Naomi mee? 

 Waarom ging Orpa niet mee? 

 Hoe heeft de Heere voor Ruth en Naomi gezorgd? 

 Hoe zie jij in jouw leven dat de Heere zorgt? 

Ben ik te vertrouwen? 
Lees het Bijbelverhaal over Jonathan en David. 

 Ben jij te vertrouwen? Hoe heb jij dat vandaag laten 

zien?  

 Maak een mooie kaart, tekening of knutselwerk 

voor iemand die ziek is, verdriet heeft of voor 

iemand uit de klas die jouw steun nodig heeft, laat 

daarmee zien dat jij om hem/haar geeft. Vergeet 

vooral niet om voor hem/haar te bidden! 

Voor de denkers 
Maak de onderstaande zinnen af. Gebruik de woorden: 
betrouwbaar – waar – beloven – kennen – geloven – 
doen  

 Op de Heere vertrouwen betekent…. 

 De kinderen/mensen die ik vertrouw die…. 

 Ik wil betrouwbaar zijn door…. 
 
 
 
 Een initiatief van ouders, voor ouders 
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