
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertrouwen 

Is vertrouwen hetzelfde als geloven? 

Zoek op:  https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof-s.html 

 

Ben je wel eens bang? De discipelen 

waren bang in de storm op het meer. Zelfs 

met Jezus in het schip. Toch kunnen ze op 

Hem vertrouwen. 

 Lees  Lukas 8: 22-25 

 Zing  116:1 

 

Maak zelf een bootje wat kan varen:  

 Plastic dop of deksel 

 Stokje of prikkertje 

 Kneedgum of stukje speelklei 

 Driehoek van papier 

 

Houd het bootje stevig vast en laat 

iemand er tegen blazen. Gaat het om?  

Zo houdt de HEERE jou vast. Ook als het stormt en de golven hoog 

gaan. 
 

https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof-s.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

Als je iemand vertrouwt, wil je er graag mee praten. Bidden is alles bij 

de HEERE brengen, in het vertrouwen dat Hij hoort.  

 

 Lees Mattheus 7: 7-12 

 Zing: als je bidt, zal Hij je geven 

 

De hand hierboven kun je ook vinden op: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/poster-hand-van-het-

gebed/ 

 

Print de hand uit voor jezelf en gebruik het als hulp als je zelf bidt. 

Om over door te praten:  

• Wat is vertrouwen? 

• Wie vertrouw je? 

• Kun je uitleggen waarom? 

• Op de Heere vertrouwen kan moeilijk zijn. 

• Hoe komt dat? 
 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/poster-hand-van-het-gebed/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/poster-hand-van-het-gebed/


Soms moet je iets doen wat je niet durft. Hoe los je dat op? 

 

 Lees Richteren 4: 1-8 (Barak en Deborah) 

 Zing Als g’ ín nood gezeten 

 

 

Opdracht vertrouwen 
 

Doe een glas halfvol water. Leg op de bovenkant een kaart. Leg je 

hand op de kaart en draai het glas om. Als je het goed doet, blijft de 

kaart op zijn plaats en het water in het glas. 

Vraag iemand of deze persoon gelooft dat je het glas water kunt 

omdraaien boven zijn / haar hoofd, zonder dat hij / zij nat wordt. 

 

Het is lastig te 

vertrouwen als er een 

glas water boven je 

hoofd wordt 

omgedraaid. 

Zo kan het ook moeilijk 

zijn om op God te 

vertrouwen. Toch weet 

God wat Hij doet. Je 

kunt op Hem aan. 
 

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, 
en steun op uw verstand niet. 

Spreuken 3:5 
 

Het idee van het bootje en het glas water komt van: 

https://creatiefkinderwerk.nl 
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