
   

 
 
Informatie 
Het lied van deze week gaat over vertrouwen. Het 
lied is een canon en geschreven door Tineke van 
Pagée. Onderstaande verzen uit Psalm 37 geven met 
andere woorden weer wat we in het lied zingen.  
 
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede;  
bewoon de aarde en voed u met trouw. 
4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat 
uw hart verlangt. 
5 Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: 
Híj zal het doen. 
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen 
als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de 
middagzon. 
 
Vertrouwen is in de Bijbel een belangrijk thema en 
heeft alles te maken met geloven. In de 
oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament 
wordt voor zowel ‘geloven’ als ‘vertrouwen’ 
hetzelfde woord gebruikt. We vertrouwen volkomen 
op wat God heeft gezegd, we handelen ernaar en 
richten ons leven er naar in. Precies zoals het voor 
Abraham was om te geloven dat God hem een kind 
zou geven. Of voor Noach om de ark te bouwen.  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

‘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.   

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips 
- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  
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