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Lijdzaamheid / Volharding 
 BIJBELROOSTER  

 
In de huidige lockdown hebben we lijdzaamheid/volharding nodig. Wat is het? Kijk naar de 
kopjes: vijf aspecten van lijdzaamheid. Als alles in het leven voor de wind gaat, leren we geen 
lijdzaamheid. De Heere geeft beproevingen om mensen lijdzaamheid/volharding te leren. En 
daarom zeggen Paulus, Jakobus, Petrus en Johannes dat ze blij zijn met moeilijke dingen in 
het leven. Zeggen wij het ze na? Heb je een Bijbel met kanttekeningen? Lees dan steeds de 
kanttekeningen bij het woord lijdzaamheid: zo leerzaam! 
 
MAANDAG: Kijk omhoog  
Lees Lukas 21:9-19 en 28 
De Heere Jezus vertelt over de verwoesting van Jeruzalem en het einde van de wereld. 
Waarom kun je corona een teken van de eindtijd noemen (vers 11)? Wat moet je doen als 
dergelijke dingen gebeuren (vers 28a)? Wat zien gelovigen als ze omhoog kijken (vers 28b)? 
Hoe helpt hun dat in moeilijke omstandigheden? Het geheim is: lijdzaamheid of volharding 
(vers 19)! Deze week ontdek je wat dit is. Wat heb je er nu over geleerd? 
 
DINSDAG: Verdraag met vreugde 
Lees Romeinen 5:1-5 
In ons leven zijn moeilijke dingen – wat vind jij moeilijk? Paulus had ook veel moeilijke 
dingen in zijn leven. Hij doet wat we gisteren lazen: hij kijkt blij omhoog (vers 2). Wat leren 
moeilijke dingen hem (vers 3b)? Wat is dat? Wie leert hem dat (vers 5)? Wat kunnen wij van 
dit Bijbelgedeelte leren? 
 
WOENSDAG: Heb geduld 
Lees Hebreeën 12:1-6 
De Bijbel geeft voorbeelden van mensen die lijdzaam zijn en volhouden in moeilijkheden 
(vers 1a). Noem eens een paar namen! Wat kunnen wij van hen leren? Wie leert ons vooral 
wat lijdzaamheid/volharding is (vers 2a)? Hoe zie je lijdzaamheid/volharding in Zijn leven 
(vers 2b-3)? Wat leert Hij ons? 
 
DONDERDAG: Wees afhankelijk 
Lees Jakobus 1:1-6 
Waarom mag je blij zijn met moeilijke dingen (vers 3)? Toch kun je het 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? 
  
VRIJDAG: Houd vol 
Lees Openbaring 3:7-13 
In deze brief aan de kerk in Filadelfia gaat het ook over moeilijke dingen in de eindtijd. Hoe 
noemt God in vers 10a het Evangelie? Waarom? (Omdat het vertelt over het lijden en de 
lijdzaamheid/volharding van de Heere Jezus en ook ons leert om lijdzaam/volhardend te zijn) 
Wat belooft God aan mensen die lijdzaam zijn en volharden (vers 10b)? Waartoe spoort Hij 

deze gemeente aan (vers 11-12)? Welke aansporing krijgen wij door dit Bijbelgedeelte? Je 
hebt nu een week lang gelezen over lijdzaamheid/volharding – wat is het? Heb jij het? 


