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LIJDZAAMHEID / VOLHARDING 
BIJBELMOMENT (6-10 jaar) IN EEN TIJD VAN LOCKDOWN 

 
BIJBEL: 
Lees Jakobus 1:1-6 
 
BESPREKEN: 
- Jakobus schrijft over omgaan met verzoeking. Verzoeking betekent hier: verdrukking, 
moeilijkheden. Hoe mag je daaronder zijn (vers 2)? Wat vind je bijzonder aan deze tekst? 
- Hoe kan Jakobus dit zeggen (vers 3): wat groeit er in moeilijke omstandigheden? 
- Wat is lijdzaamheid / volharding? (Lijdzaamheid kijkt verder dan de omstandigheden. 
Lijdzaamheid kijkt omhoog. Wie lijdzaam is, weet dat de Heere erboven staat. Hij regeert. 
Lijdzaamheid maakt je geduldig. Lijdzaamheid kijkt naar het doel: de komst van Gods 
Koninkrijk. Lijdzaamheid doet daarnaar verlangen. Dan kun je de verdrukking met vreugde 
verdragen en ga je biddend je weg of de Heere wil geven wat je nodig hebt) 
- Waarom hebben we lijdzaamheid nodig (vers 4)? 
- Toch kun je verdrukking ook heel moeilijk vinden – wat moet je dan doen (vers 5a)?  
- Wat doet God op het gebed (vers 5b)?  
- Welke moeilijke dingen uit je leven wil jij aan de Heere vertellen? Wat zou je Hem willen 
vragen? 
 
BEZIG: 
Een paar ideeën: 
1. Houd voorafgaand aan dit Bijbelmoment een spelmoment. Doe bijvoorbeeld een spel dat 
veel geduld vraagt (Jenga bijvoorbeeld of Dokter Bibber). Of laat elk kind een 
bewegingsopdracht doen passend bij de leeftijd: een aantal keer opdrukken, een parcours 
hinkelen en dergelijke. Stel een beloning in het vooruitzicht (koekje of ander tussendoortje) 
en moedig met elkaar het kind aan om vol te houden. Kom hier bij de bespreking van het 
Bijbelgedeelte op terug. Ook nu in deze moeilijke periode hebben we volharding nodig. De 
Bijbel noemt dit lijdzaamheid. We mogen ook elkaar aansporen om ‘met lijdzaamheid de 
loopbaan te lopen’ (Hebreeën 12:1). 
2. Je kunt ook voor een heel andere invalshoek kiezen. Zorg voor een aantal producten die 
heel verschillend ruiken. Doe die in een paar schaaltjes en blinddoek een kind. Laat het 
vertellen wat het ruikt. Het Hebreeuwse woord voor ‘beproeven of verzoeken’ heeft alles te 
maken met ruiken en geur. Met eerbied gesproken: als de Heere beproeving geeft, wat ruikt 

Hij dan aan mijn leven? Word ik boos of opstandig? Of groeit er door Woord en Geest 
lijdzaamheid/volharding? Dat is de geur van Christus die God aangenaam is!  
3. Houd na dit Bijbelmoment een gesprek. Vertel elkaar wat je moeilijk valt in deze periode 
van lockdown. Ga na hoe je elkaar kunt helpen om het vol te houden. 
4. Je kunt met elkaar een Bijbeltekst over lijdzaamheid leren of handletteren. Bijvoorbeeld 
Lukas 21 vers 19 of Hebreeën 12 vers 1b: met lijdzaamheid de loopbaan lopen. 

 
 


