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Corrie ten Boom

Van de uitgever
Als uitgever voel ik me zeer bevoorrecht dat wij de boeken van Corrie ten Boom in het Nederlands mogen
uitgeven. Voor duizenden mensen in ons land en miljoenen wereldwijd zijn haar woorden tot grote zegen.
Tijdens de redactie voor de heruitgave van dit boek
stuitte ik in hoofdstuk 2 op een passage waar ik persoonlijk moeite mee had. Corrie zegt daar dat God
een kind van tien wegnam. Wellicht zijn er lezers die
bij het lezen hiervan eenzelfde worsteling ervaren. Ik
heb diverse mensen geraadpleegd en gevraagd of zij
mij theologisch inzicht hierin konden geven en ben tot
de conclusie gekomen dat het te maken heeft met ons
perspectief op het leven.
Vanaf het moment dat je geboren wordt, ben je als
mens eeuwig. Wie Jezus Christus toebehoort, leeft
dan in een eeuwigdurende gemeenschap met Hem, of
wij nu tien worden of tachtig. Het is zeer verdrietig en
pijnlijk wanneer een kind sterft. Maar wij zijn bestemd
voor de eeuwigheid, voor de relatie met onze Schepper.
Ons leven en dat van onze kinderen is vele malen groter dan dit tijdelijke bestaan. In dat perspectief ligt veel
troost. En ik ben ervan overtuigd dat dat is wat Corrie
hier schrijft.

Voorwoord

Door mijn vele reizen, door mijn boeken en
films heb ik over de hele wereld veel vrienden gekregen. Soms zijn ze ziek, en wat zou
het fijn zijn als ik hen dan kon opzoeken en
troosten.
Toen ik eens voor mijn zieke vrienden aan
het bidden was, gaf de Heer me het idee hun
een brief te schrijven; en dat was het begin
van dit boek. Ik vroeg of de Heer me wilde leiden en me de goede gedachten wilde geven,
zodat ik nog zou weten wat ik met zieken had
beleefd.
Velen hebben dikwijls eenzelfde soort
probleem, eenzelfde soort leed, en daarom
schreef ik alle herinneringen op zoals de

10 | Het beste deel komt nog

Heer me die gaf. Ik hoop dat jij dit boekje als
een boodschap van de Heer zult lezen. Een
boodschap, aan mij gegeven, maar voor jou
bedoeld.

Beste Vriend

Jij bent één van de vele mensen die mij kennen, misschien wel één van de velen die ik op
mijn reizen heb ontmoet, die mijn boeken
hebben gelezen of mijn toespraken hebben
gehoord. Daardoor is er tussen jou en mij
een relatie gegroeid. Ik heb de Heer gevraagd
mij een kans te geven jou te ontmoeten, en
die heb ik gekregen, door dit boek. Hij heeft
me herinnerd aan bezoeken die ik zieken heb
gebracht en aan ervaringen die ik met zieken
heb gehad. Ik ben er zeker van dat je in dit
boek een antwoord zult vinden op de vraag:
‘Waarom?’ of een ander probleem waar jij
mee worstelt.
Mijn vrienden hebben lijden moeten door-
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staan, en nu heeft het jou ook al getroffen.
Ik heb de Heer gevraagd mij woorden van
troost te geven, en die heb ik opgeschreven.
Ik denk dat één van de verhalen die ik je hier
vertel een antwoord voor je kan zijn.
O, het was heerlijk dat de Heer me de gedachten en de antwoorden zo vlug gaf! Dus
in zeker opzicht is dit boek een groet, een
boodschap van de Heer zelf, die jou liefheeft
en jouw leven in zijn handen houdt, die van
elk leed en elk probleem op de hoogte is.
Als je Hem niet kent, wil dit boek een
uitnodiging zijn van de Heer, die heeft gezegd:
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Matteüs 11:28

En als je Hem al kent, wil dit boek een bood
schap zijn van die Vriend die jij en ik in Jezus
hebben.
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Misschien ben je te ziek, te zwak om veel met
Hem te praten, maar dan mag je jouw zwakke hand leggen in de sterke hand van Hem die
zei:
Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Johannes 6:37

Zijn liefde voor jou is groot!
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Dat tere kindje

Gisteren ontmoette ik een vrouw die een
kindje verwacht. Ik vind het altijd fijn om
met zo’n moeder te bidden en Gods zegen te
vragen voor het kind dat ze onder haar hart
draagt.
Ik zei: ‘Heer Jezus, U houdt al van dit kindje.
U kent het en U kunt dat kleine hart al met
uw liefde vullen.’ Ik zei ook: ‘Heer wilt U het
kindje en de moeder tijdens de zwangerschap
kracht en gezondheid geven? En ook bij de
geboorte? Zegen de dokters en de verpleegsters die haar zullen helpen en geef hun wijsheid en liefde.’ Ik was blij dat ik dit kon doen,
want ik weet dat de Heer onze gebeden hoort.
Enige tijd later lag ik in de zon, en ik denk

