
© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

 

LIJDZAAMHEID / VOLHARDING 
BIJBELMOMENT (tieners) IN EEN TIJD VAN LOCKDOWN 

BEN JE EEN WORTEL, EEN EI OF EEN KOFFIEBOON? 
 

BIJBEL: 
Lees Jakobus 1:1-6 
 
BESPREKEN: 

- Jakobus schrijft over omgaan met verzoeking. Verzoeking betekent hier: verdrukking, 
moeilijkheden. Wat vind je bijzonder aan vers 2? 

- Hoe kan Jakobus dit zeggen (vers 3)? 
- 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)? 
- In het Oude Testament gaat het ook vaak over de beproeving van het geloof door moeilijke 
omstandigheden. 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? Wat wil de Heere ruiken (Deuteronomium 8 vers 2)? 
- Hoe reageer ik op moeilijkheden in het leven? (Ben je een ei, een wortel of een koffieboon 
– zie verhaal?) Word ik boos en opstandig? Doe ik mijn eigen zin in plaats van te luisteren 
naar Gods wil? Of groeit er door Woord en Geest lijdzaamheid/volharding? Dat is de geur 
van Christus die God aangenaam is! 
 
BEZINNING: 

Vertel (of lees voor of probeer samen uit) na het houden van deze Bijbelstudie onderstaand 
verhaal: ben je een wortel, een ei of een koffieboon? En denk met ze na over de moraal van 
dit verhaal: wat doen moeilijke omstandigheden met mij? Hoe lijdzaam/volhardend ben ik? 
  

Samenvatting 

Een tienermeisje had het moeilijk. Het ene na het andere probleem stapelde zich op. 
Ze klaagde erover tegen haar moeder en zei dat ze niet meer wist hoe het verder 
moest. Haar moeder zei niets, maar pakte drie pannen en deed er water in. In de ene 
pan stopte ze een wortel, in de andere een ei en in de derde een paar koffiebonen. 
Samen keken ze naar de kokende pannen. Na twintig minuten legde haar moeder de 
peen en het ei op een bord en goot ze wat koffie in een mok.  
Kijk, zei haar moeder: deze voorwerpen hebben allemaal dezelfde hitte (verdrukking, 

moeilijkheden) doorstaan. De wortel was hard en is er zacht en slap door geworden. 
Het ei was kwetsbaar en vloeibaar en is hard geworden. Bij beiden ruik je niets. De 
koffiebonen hebben zich met de moeiten vermengd en dat is heerlijk geurende koffie 
geworden. 
Hoe reageer jij op moeilijkheden? Word je slap – ben je een wortel? Word je hard – 

ben je een ei? Of ga je geuren – ben je een koffieboon? 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Verhaal: Ben je een wortel, een ei of een koffieboon? 
 
Een jonge vrouw ging naar haar moeder en vertelde haar over haar leven, en hoe moeilijk ze 
het had. Het leek wel dat wanneer het ene probleem was opgelost, een volgend probleem 
ontstond. 
Haar moeder nam haar mee naar de keuken. Ze vulde drie pannen met water. In de eerste 

deed ze wortels, in de tweede deed ze eieren, en in de derde deed ze koffiebonen. Ze zette de 
pannen op het vuur en liet ze koken zonder een woord te zeggen. Na ongeveer 20 minuten 
deed ze het vuur uit. Ze viste de wortels eruit en deed ze in een schaal. Ze haalde de eieren 
eruit en legde ze in een schaal. Daarna schepte ze de koffie eruit en schonk het in een schaal. 
Zich naar haar dochter kerend, vroeg ze: ”Vertel me wat je ziet?” ”Wortels, eieren, en koffie,” 
antwoordde ze. De moeder bracht haar dochter dichterbij en vroeg haar aan de wortels te 
voelen. Ze deed het en merkte dat ze zacht waren geworden. Toen vroeg de moeder haar 
dochter om een ei te nemen en open te breken. Na de schil eraf gepeld te hebben, zag ze het 
hardgekookte ei. Tenslotte vroeg haar moeder om iets van de koffie te drinken. De dochter 
glimlachte toen ze de rijke aroma van de koffie proefde. 
  
Haar moeder legde uit dat elk van deze voorwerpen dezelfde moeite had doorgemaakt - 
kokend water - maar elk reageerde anders. De wortel was sterk, stevig, hard en 
onaantastbaar toen hij de pan inging. Maar na onderhevig te zijn aan het kokende water, 
werd de wortel zacht en zwak. Het ei was eerst kwetsbaar. Zijn dunne buitenschil had zi jn 
vloeibare binnenkant beschermd. Maar na het kokende water doorstaan te hebben, werd zijn 
binnenste hard. De koffiebonen echter waren uniek. Nadat ze in het kokende water waren 
geweest, hadden ze het water veranderd. 
  
”Wat ben jij?” Vroeg ze haar dochter. ”Als moeilijkheden op je weg komen, hoe reageer je 
dan? Ben je een wortel, een ei, of een koffieboon?” 
  
Denk er eens over na: Wie ben ik? Ben ik de wortel die sterk lijkt, maar verslap ik bij pijn en 
tegenslag en word ik zwak en verlies mijn moed en kracht? Ben ik het ei dat begint met een 

smeedbaar hart, maar door de hitte wordt veranderd? Had ik een vloeibare geest, maar door 
een sterfgeval, financiële tegenspoed, een teleurstelling, of een andere beproeving heb ik een 
stugge geest en een hard hart gekregen? Of ben ik zoals de koffieboon? De koffieboon 
verandert in feite het water, juist de omstandigheid die de pijn brengt. Als het water heet 
wordt, geeft de koffieboon zijn geur en smaak af.  
 
Het Hebreeuwse woord voor ‘beproeving’ van het geloof, heeft alles te maken met geur en 
ruiken. Met eerbied gesproken: als de Heere beproeving geeft, wat ruikt Hij dan aan mijn 
leven? Word ik hard, boos, opstandig? Of leer ik door Woord en Geest lijdzaamheid / 
volharding? Dat is de geur van Christus die God aangenaam is!  
 
Bron: dit verhaal is in verschillende varianten op verschillende plaatsen op internet te vinden  
 

 
 
 


