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Inleiding

De wereld is mijn schoollokaal

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; 
Ik raad u; mijn oog is op u (Psalm 32:8).

In de levensschool zijn een paar moeilijke klassen, maar daar 
leer je het meest – vooral als de Heer Jezus Zelf je leraar is.

De moeilijkste lessen kreeg ik in een cel met vier mu ren. 
Die cel in de gevangenis van Scheveningen was zes passen 
lang en twee passen breed, en had een deur die alleen aan de 
buitenkant opengemaakt kon worden. Later kwam ik tus-
sen prikkeldraadomheiningen, waar stroom op stond – een 
concentratiekamp in Duits land. De poorten daarvan wer-
den bewaakt door wachten met machinegeweren. Het was 
Ravensbrück. Meer dan zesennegentig duizend vrouwen 
kwamen daar om.

Na die tijd in de gevangenis werd de hele wereld mijn 
klaslokaal. Sinds de Tweede Wereldoorlog heb ik tweemaal 
de wereld rond gereisd, waarbij ik gesproken heb in meer 
dan zestig landen op alle continenten. In de loop van die 
dertig jaar zijn luchthavens, busstations en paspoortenbu-
reaus mij heel vertrouwd ge worden. Ik heb alle mogelijke 
wielen onder me gehad – autowielen, treinwielen, wielen 
van riksja’s, wagens met paarden bespannen, en landings-
gestellen van vliegtuigen. Wielen, wielen, wielen! Zelfs rol-
stoel-wielen.
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Ik heb gastvrijheid genoten in geweldig veel huizen en in 
meer dan duizend bedden geslapen. In de Verenigde Staten 
sliep ik in comfortabele bedden met schuim rubber matras, 
in India soms op rietmatten, die gewoon op de aangestamp-
te grond lagen. In schone ka mers en in vuile kamers.

In een badkamer in Hollywood keek ik vanuit het ver-
zonken Romeinse bad uit op exotische planten en bloemen, 
en een badkamer in Borneo was niet meer dan een modder-
hut, waar alleen maar een ton koud water stond. Toen ik in 
Israël een keer bij een groep jonge Joodse meisjes logeerde 
en naar het toilet wilde, moest ik over een berg bouwma-
terialen klimmen, door een terrein met afval ploeteren om 
uiteindelijk terecht te komen bij een piepklein gebouwtje, 
met niets anders dan een gat in de grond. Je zou het ’s nachts 
onmogelijk hebben kunnen vinden.

Op al mijn reizen, ook nu ik in de tachtig ben, heb ik mijn 
Bijbel bij me, in mijn hand en in mijn hart – het ware Le-
venswoord, barstens vol Goed Nieuws. Er is ruim genoeg 
voor iedereen, en vaak voel ik me zoals de discipelen zich 
gevoeld moeten hebben toen ze meer dan vijfduizend men-
sen te eten gaven van vijf broden en twee vissen. Het geheim 
was dat zij het eten ontvingen uit de gezegende hand van de 
Meester. Er was meer dan genoeg voor iedereen en er bleven 
nog twaalf manden vol over.

Er was ruimschoots voldoende voor hen die stierven in 
de concentratiekampen – meer dan genoeg voor de duizen-
den die bij elkaar kwamen op de universiteiten, in zalen en 
kerken over de hele wereld. Ook heb ik wel gesproken voor 
een paar gevangenen die achter de tralies hongerig ston-
den te luisteren. Eén keer sprak ik voor een groep van zes 
zendelingen in Japan, die me gastvrijheid gaven tijdens een 
achtentwintig uur durende wolkbreuk, waarin meer dan 
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duizend mensen omkwamen. Groepen van honderden en 
menigten van duizenden hebben onder de pandals van In-
dia en in de schouwburgen van Zuid-Amerika geluisterd. Ik 
heb gesproken voor duizenden in de reusachtige stadions 
van Amerika, en ik trok mij terug in de bergen van Noord-
Carolina voor een zomerkamp met een kleine groep meis-
jes.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad…” (Johan-
nes 3:16) zei Jezus. En daarom ga ik door, ook al ben ik in de 
tachtig, want we hebben een boodschap voor de volkeren, 
een boodschap van liefde en licht, het oude en toch steeds 
weer nieuwe evangelie van Jezus. God heeft plannen – en 
geen problemen – voor onze levens. Voordat mijn zuster 
Betsie in het concentratie kamp in Ravensbrück stierf, zei ze 
tegen me: “Corrie, je hele leven is een training geweest voor 
het werk dat je hier in dit kamp doet – en voor het werk dat 
je daarna zult doen.”

Het leven van een christen is een opleiding voor hogere 
dienst. Een atleet zul je niet horen klagen als zijn trai ning 
zwaar is. Hij zal aan de wedstrijd denken. Zoals de apostel 
Paulus in Romeinen 8:18-23 schreef:

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegen-
woordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die 
over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhal zend 
verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 
der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchte-
loosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil 
van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope 
echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaar-
heid aan de vergankelijkheid zal be vrijd worden tot de 
vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij 
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weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar de-
len zucht en in barens nood is. En niet alleen zij, maar ook 
wijzelf, (wij), die de Geest als eerste gave ontvangen heb-
ben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoon-
schap: de verlossing van ons lichaam.

Als ik terugkijk op de jaren die achter me liggen, kan ik de 
lijn zien van een goddelijk patroon in de weg die God zijn 
kinderen laat gaan. Toen ik tijdens de oorlog in Nederland in 
een gevangenis zat, bad ik vaak: “Heer, laat de vijand me al-
stublieft niet in een Duits concentratiekamp stoppen.” God 
zei nee tegen dat gebed. Eenmaal in dat Duitse kamp met al 
zijn ver schrikkingen, leerde ik vele gevangenen kennen die 
nog nooit van Jezus Christus hadden gehoord. Als God mijn 
zuster Betsie en mij niet had gebruikt om hen tot Hem te 
brengen, zouden ze nooit van Hem hebben gehoord. Velen 
stierven, of werden gedood, maar velen stierven met de naam 
van Jezus op hun lippen. Zij waren al ons lijden zeker waard. 
Het geloof is als radar waarmee je door de mist heen kijkt.

Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. 
Niet ik kies de kleuren, nee, dat doet Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in, en, door onverstand, 
vergeet ik dat Hij ziet de boven- en ik de onderkant. 
Als ’t weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk “waarom” –
hoe nodig donk’re draden zijn in de Wevershand, 
naast goud- en zilverdraden:
zó komt zijn plan tot stand.
                (Uit het Engels)
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Hoewel de draden van mijn leven heel vaak in de knoop 
leken te zitten, weet ik, door het geloof, dat er aan de andere 
kant van het borduurwerk een kroon te zien zal zijn. Terwijl 
ik de wereld doorkruiste – als een zwerfster voor de Heer 
– heb ik een paar lessen geleerd in Gods grote school. En nu 
ik deze dingen vertel aan u die dit boek leest, bid ik dat de 
Heilige Geest ook u iets zal laten zien van het goddelijke pa-
troon van Gods plan voor u.

Corrie ten Boom 
Overveen, Nederland
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Een lied in de nacht

Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn 
sterkte en mijn psalm is de Here Here… (Jesaja 12:2).

De oorlog was voorbij. Al voordat ik uit het concen-
tratiekamp kwam, wist ik dat ik mensen zou gaan hel pen die 
de weg in het leven kwijt waren. Nu was ik bezig daarmee een 
begin te maken in Bloemendaal. Het was meer dan een dak 
voor de daklozen – het was een toevluchtsoord voor mensen 
die zowel geeste lijk als lichamelijk de weg kwijt waren.

Maar omdat ik zo vlakbij de dood had geleefd en die dage-
lijks in de ogen had gekeken, voelde ik me vaak een vreem-
deling in mijn eigen land; veel van de mensen daar zagen 
geld, aanzien en succes als het belangrijkste in het leven. Als 
je voor een crematorium staat en weet dat elke dag je laatste 
kan zijn, krijg je een andere kijk op het leven.

Ik begreep wat de kunstenaar bedoelde, die het portret 
van een gestorven rijke man schilderde en het de titel gaf: 
Sic transit gloria mundi – aldus gaat de glorie der wereld 
voorbij. De materiële dingen in deze wereld waren niet be-
langrijk meer voor mij en zouden dat ook nooit meer wor-
den.

In deze tijd bracht ik voor het eerst na de oorlog een be-
zoek aan Haarlem, de stad waar ik meer dan vijftig jaar van 
mijn leven had doorgebracht. Het was al laat in de avond 
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toen ik door de straten liep. Toen ik voor een stoplicht 
moest wachten, had ik het vreemde ge voel dat de mensen 
in rijen van vijf moesten gaan staan, net als in het concentra-
tiekamp. Maar nee, ze babbel den over koetjes en kalfjes en 
toen het licht op groen sprong, liepen ze verder zonder dat 
iemand tegen hen schreeuwde.

Maar vele gezichten stonden merkwaardig gespannen 
en ik voelde de behoefte in me opkomen om alle mensen, 
vooral de mensen die zo vast zaten aan mate riële dingen, te 
vertellen over Jezus, de Enige die ons van alles vrij kan ma-
ken.

Het was al bijna middernacht toen ik tenslotte in de Bar-
teljorisstraat kwam. De maan en veel sterren waren te zien 
boven de oude daken van de bekende huizen in de korte 
straat. Voor de Beje bleef ik staan, op de hoek van het steegje 
in het midden van de straat. Ik raakte met mijn vingertop-
pen de winkeldeur aan. Ook al was de Beje niet langer mijn 
huis, het had nog steeds een grote plaats in mijn hart. Ik wist 
toen nog niet dat het huis in de toekomst gedeeltelijk ge-
bruikt zou wor den ter herinnering aan mijn familie en de 
tijd dat het een schuilplaats was geweest voor de Joden die 
gered waren van een zekere dood in de handen van de Na-
zi’s. Ik stond daar alleen in het donker en gunde mezelf de 
luxe van de herinneringen. Hoe vaak had ik de luiken voor 
de etalage gedaan. Op mijn eerste schooldag, bij na vijftig 
jaar geleden, was ik door die deur naar bui ten gekomen. 0, 
wat was ik een onwillige leerling ge weest! Ik huilde, bang 
omdat ik het vertrouwde oude huis moest verlaten, hier 
was de warmte die me ’s win ters beschermd had, de ramen, 
die de regen en mist hadden buitengehouden. Hier gingen 
we ’s avonds met z’n allen om het vuur zitten nadat er afge-
wassen en opgeruimd was. Maar mijn vader, die mijn angst 
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kende, had toch mijn hand genomen en me door die deur 
de schoolwereld ingeleid, een onbekende wereld van on-
derwijzers en klaslokalen.

Vader was nu gestorven. Maar mijn hemelse Vader leef-
de nog. Ik liet mijn hand over de deur glijden, mijn vingers 
voelden de barstjes en de nerven. Dit was mijn schuilplaats 
niet meer. Hier woonden nu anderen. De wereld was mijn 
schoollokaal en de enige zeker heid die ik had, was dat de 
eeuwige Armen onder me waren. Hoe dankbaar was ik, dat 
de sterke hand van mijn hemelse Vader de mijne vasthield.

Ik keek de smalle steeg in. Het was er aardedonker. Ik 
spitste mijn oren en heel diep in mijn hart kon ik de stem-
men van Vader, Betsie en de anderen horen. Was het nog 
maar een jaar geleden? Het leek eeuwen. “Wat een eer,” had 
Vader gezegd, “om mijn leven te mogen geven voor Gods 
uitverkoren volk, de Joden.” 

Ik betastte de muur met mijn handen en drukte mijn ge-
zicht toen tegen de koude stenen. Nee, ik droomde niet. Het 
was werkelijkheid. De oude Beje, de oude schuilplaats, was 
niet meer van mij. Ravensbrück had me veel geleerd. Mijn 
schuilplaats was in Jezus alleen. Zelfs nu ik midden in de 
nacht door de straten liep van een stad, die eens mijn thuis 
was geweest, maar nu niet meer dan een stad was, was ik 
doordrongen van de aanwezigheid van de hemelse Vader.

Opeens liet de kathedraal zijn oude, vertrouwde klan ken 
horen. Mijn leven lang had ik de prachtige muziek van de 
Grote Kerk gehoord, overdag en ’s nachts. Het was geen 
droom, zoals ik dat beleefd had in het con centratiekamp. 
Dit was echt. Ik liep bij de deur van daan en ging langzaam 
door de Barteljorisstraat naar de Grote Markt. Daar bleef ik 
staan en keek op naar de kathedraal, die donker afstak tegen 
de hemel, om kranst door duizenden twinkelende sterren.


