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Het zijn de gunstbewijzen des Heren
dat wij niet omgekomen zijn,
want zijn barmhartigheden houden niet op,
elke morgen zijn zij nieuw.

Woord vooraf
Op een ochtend in april 1976 stapte ik met Corrie ten Boom
in een vliegtuig. Het was de eerste van vele vluchten die
ik samen met haar zou maken. Ik was een jonge vrouw en
zij een vrouw van vierentachtig. Ik zie haar nog voor me,
met een wollen mantel aan – dezelfde blauwe kleur als haar
ogen – met een zilvergrijze bontkraag die mooi bij haar zilvergrijze haar paste.
Ik was gespannen, terwijl het vliegtuig opsteeg voor onze
vlucht naar de Verenigde Staten. Ik ben dus nu de begeleidster
van deze legende die ruim vijftig jaar ouder is dan ik. Wat houdt
dat allemaal in?
Ik had al een beetje een idee gekregen. Door de recente publicatie van Tante Corrie’s boek De Schuilplaats, en door de
daaropvolgende film met dezelfde titel, waren er heel wat
uitnodigingen geweest om te komen spreken. Ik had haar
naar die bijeenkomsten begeleid – grote en kleine, in gevangenissen, scholen, woonkamers, stadions en conferentie-oorden. Ik was nogal schuchter en hield niet van veel
mensen om me heen, maar Tante Corrie, die heel extravert
was, vond dat juist heerlijk. Zij was buitengewoon prettig in
de omgang en onvermoeibaar; ze genoot van haar werk en
begreep wat de mensen nodig hadden die naar haar luisterden.
Tijdens onze vlucht gaf Tante Corrie mij meer en meer het
gevoel dat ik welkom was in haar wereld, dat ze me nodig
had en van me hield. Ze vroeg of ik haar wilde helpen met
haar toespraken en boeken, en wel zo dat Corrie ten Boom
‘achter het kruis’ bleef.
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Ze zei: ‘Mensen moeten de Heer Jezus zien, niet mij.’
Wanneer ik haar bekende dat het onophoudelijke reizen en
al die mensen mij wel eens teveel werden, bemoedigde ze
mij door een bijbelvers aan te halen. De waarheid daarvan
ging steeds meer voor mij leven. En ik zag dat deze tekst
voor haarzelf een richtsnoer was: ‘Mijn tijden zijn in uw
hand’ (Psalm 31:16a).
‘Al onze tijden zijn in Gods hand,’ zei ze dan. ‘Zelfs de moeilijke.’
Begin 1977, toen Tante Corrie bijna vijfentachtig was, kreeg
ze last van een lage hartslag. Op 28 februari, precies drieëndertig jaar na haar arrestatie door de nazi’s omdat ze Joodse onderduikers in huis had verborgen, verhuisde ze naar
een gehuurd appartement in Placentia, Californië. Maar ze
liet klaar en duidelijk horen dat ze niet ‘met pensioen’ ging.
Tante Corrie was van plan diverse manuscripten te voltooien die nog niet klaar waren. En dat deed ze. Maar ze gaf
voorrang aan een nieuw project.
Ze was heel blij dat haar Amerikaanse uitgever, Fleming
H. Revell, haar vroeg een bijbels dagboek te schrijven. Ondanks haar lage hartslag, werkte ze enthousiast en met veel
voldoening aan de 365 korte boodschappen voor Iedere dag
nieuw. Met de hand schreef ze de teksten voor iedere dag
en gaf die aan mij, waarna ik ze uittypte en opstuurde naar
de uitgever – maar niet voordat zij de kopij nauwkeurig had
bekeken.
Op een dag maakte ik kennis met haar corrigeerbare geest.
‘Zijn er wel voldoende onderwerpen aan de orde gekomen?’
vroeg ze mij. ‘Is er iets belangrijks wat ik over het hoofd heb
gezien?’
Naar mijn idee had ze sterk de nadruk gelegd op werken (wat
ze graag deed). Dat was een beetje teveel van het goede.
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‘Zou u niet iets kunnen schrijven over de genade, Tante Corrie?’ stelde ik voor toen we weer pen en papier wilde pakken.
‘Je hebt gelijk,’ zei ze. ‘Ik ga meteen iets over de genade
schrijven.’
En ze liep direct naar haar bureau met het uitzicht op de
patio. Haar bereidheid zich te vernederen was voor mij een
voorbeeld. Mede daardoor ging ik steeds meer van haar
houden.
In de zomer van 1977 werd het complete manuscript voor
Iedere dag nieuw naar de uitgever gestuurd. Kort daarna
kreeg Tante Corrie ernstige hartritmestoornissen en werd
er bij haar een pacemaker ingebracht. Een van mijn taken,
als haar begeleidster, was dat ik moest controleren of haar
hartslag correct was. En die was steeds goed: 72,4 slagen
per minuut. Tante Corrie’s gezondheid en energie gingen
vooruit.
In mijn boekenkastje had ik inmiddels een aantal van haar
boeken verzameld. En ik had haar gevraagd elke titel te signeren. Het leuke was dat ze er altijd een zinnetje bij schreef
waaruit bleek wat ik, als haar begeleidster, voor haar betekende. Zo schreef ze:
Voor Pam, mijn mede-gebedsstrijder (In het huis van mijn
vader)
Voor Pam, mijn lerares Engels (De schuilplaats)
Voor Pam, mijn penningmeester (Gevangene en toch)
Voor Pam, mijn zwerfgenote (Zwerfster voor God)
Toen Iedere dag nieuw in ons appartement arriveerde, was
Tante Corrie opgetogen, zoals altijd wanneer ze het eerste
exemplaar van een nieuw boek ontving. ‘Er is een kindje ge9

boren!’ riep ze dan. We vierden dit heuglijke feit met een
kop koffie en theebiscuits. En Tante Corrie schreef in mijn
exemplaar: Voor Pam, mijn pacemaker-controleur.
In de nazomer van 1978, toen ze anderhalf jaar in haar
nieuwe appartement woonde, kwam ik op een ochtend haar
slaapkamer binnen en zag een andere Tante Corrie dan de
avond daarvoor, nadat ik haar welterusten had gewenst. Ze
zag er niet goed uit en kon niet antwoorden op mijn vragen.
In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ze ergens in de nacht
een beroerte had gehad, waardoor deze begaafde vrouw
haar spraakvermogen kwijt was en rechts een gedeeltelijke
verlamming had.
Een paar weken later mocht ze naar huis, maar ze kreeg
haar spraakvermogen niet terug. In de vijf jaren daarna kon
ze geen begrijpelijk woord meer uitbrengen. En ze kon ook
niet meer lezen of schrijven. Er ging heel veel aan haar voorbij, maar ik kwam erachter dat ze soms, om de ene of andere reden, meer begreep dan gewoonlijk. Als dat het geval
was, las ik haar voor uit Iedere dag nieuw. Haar blauwe ogen
waren dan aandachtig op mijn mond gericht en ze luisterde
met alle concentratie die ze kon opbrengen.
De eenvoudige en korte overdenkingen werden door de
Heer gebruikt om zelfs Tante Corrie te bemoedigen. Hoe
moet ik uitleggen wat ze voor mij hebben betekend?
Tijdens de zeer langzame jaren van haar ziekte vergeleek ik
de stilte van Tante Corrie’s slaapkamer vaak met het lawaai
en de drukte van onze eerste jaren samen. De spraakzame
en toegankelijke vrouw was in een stille wereld terecht gekomen. En hoewel de enigszins schuchtere begeleidster de
rust wel fijn vond, sloeg bij haar de ontmoediging nog wel
eens toe.
Keer op keer bracht ik mijzelf dan dat ene vers uit Psalm 31
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in herinnering, waarmee Tante Corrie mij zo kon bemoediging in de drukke jaren dat we samen optrokken. Mijn tijden
zijn in Zijn hand. Ik zei dit vers vaak voor haar op en voegde
er altijd aan toe, net zoals zijzelf had gedaan: ‘Zelfs de moeilijke.’ Uit haar reactie kon ik opmaken dat Tante Corrie het
vaak begreep. Ik wist dat ze deze woorden nooit hoorde in
een geest van zelfmedelijden of spijt. Nee, haar vredige en
berustende geest gaf mij vrede en hoop.
Sinds Corrie ten Boom op haar eenennegentigste verjaardag, in april 1983, is overleden, heeft dit boek vele herdrukken beleefd. Deze vernieuwde uitgave getuigt van de kracht
van dit boek. Onze tijden zijn in Gods hand – de goede en
de slechte. We kunnen nergens veiliger zijn.
Pam Rosewell Moore
Waxahachie, Texas (USA)
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Inleiding
In dit boek vindt u een korte boodschap voor Iedere Nieuwe
Dag. Een boodschap uit Gods Woord. Sommige woorden
zullen meer voor u betekenen dan andere, maar het is de
bedoeling dat u luistert naar wat de Heilige Geest tot u wil
zeggen. De mens is óf een zendeling óf een zendingsterrein. Sommige dagen heb ik geschreven voor christenen die
weten dat God hen heeft geroepen om het licht der wereld
te zijn. Andere dagen liet God mij zien wat het betekent om
tot Hem te komen.
Misschien wilt u uzelf een paar vragen stellen, nadat u het
korte stukje, de tekst en het gebed hebt gelezen…
– Heeft de boodschap mij vandaag aangesproken?
– Waarom?
– Hoe kan ik wat de Heer tegen mij heeft gezegd, toepassen op mijn omstandigheden?
– Kan ik het in praktijk brengen, thuis, op mijn werk, in onze gemeente?
– Heb ik iets goed te maken met anderen?
Ik weet dat de Heer mij deze woorden heeft gegeven. Ze zijn
van Hem die u liefheeft en die tot u wil spreken door zijn
Geest en Woord.
Corrie ten Boom
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1 januari

Schuilen bij Hem
Moge de liefde van een stervende Heiland
en de kracht van een opgestane Heiland
en het gebed van een ten hemel gevaren Heiland
en de heerlijkheid van een wederkomende Heiland
de troost en vreugde van uw hart zijn.
Bij ons thuis in Haarlem las Vader altijd Psalm 91 op het
moment dat de 1e januari begon, en daarna bad hij. Wij gingen bewust samen met de Heer het nieuwe jaar in.
Bent u bevreesd voor wat dit nieuwe jaar misschien zal
brengen? Doe dan zoals hij: Vertrouw op de Heer, vertrouw
erop dat Hij uw Schuilplaats zal zijn in de dagen die zullen
komen.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten
en vernacht in de schaduw des Almachtigen,
zal zeggen tot de Heer:
‘Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God,
op wie ik vertrouw.’
– Psalm 91:1, 2

<
Dank U, Heer Jezus, dat U onze Schuilplaats zult zijn, wat
er ook gebeurt.
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2 januari

Opnieuw beginnen
Mag ik u een opdracht geven voor het nieuwe jaar?
Ga naar de Heer en onderzoek uzelf, samen met Hem. Weet
u al of God uw zonden heeft vergeven? En hebt u anderen
vergeving geschonken? Als dat zo is, zal God u een jaar van
overwinning geven.
U hebt de nieuwe mens aangedaan,
die vernieuwd wordt tot volle kennis
naar het beeld van zijn Schepper.
– Kolossenzen 3:10

<
Heer Jezus, bij de aanvang van dit nieuwe jaar vragen wij
om een nieuw begin. Neem onze zonden weg door kracht
van uw bloed. Reinig ons hart van de bitterheid tegenover
anderen. Help ons om elke nieuwe dag in nauwe gemeenschap met U te leven, U, onze ware en trouwe Gids.
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3 januari

Sta in de overwinning
Jezus is Overwinnaar! Golgota is de plaats van overwinning.
Gehoorzaamheid is de weg naar de overwinning. Bijbelstudie en gebed zijn de voorbereiding. Wat we nodig hebben is
moed, geloof, de geest van overwinning. Iedere verzoeking
is een gelegenheid om te overwinnen – een signaal om het
vaandel van onze Overwinnaar te laten wapperen, een kans
om de verzoeker opnieuw te laten weten dat hij verslagen
is.
Roy Hession schrijft in De Weg van Golgotha: ‘Jezus overwint altijd. Wij moeten alleen maar in de juiste verhouding
tot Hem blijven; dan zal zijn overwinningsleven door ons
heen stromen en anderen aanraken.’
Doet aan de gehele wapenrusting Gods.
– Efeziërs 6:11

<
Dank U, Heer Jezus, dat U de overwinning voor ons hebt
behaald.
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4 januari

Onontbeerlijke gemeenschap
‘Hoe kan het leven van overvloed in mij toenemen?’
De Heer zal het u laten zien. Heb geduld en wacht op zijn
leiding. Lees intussen de Bijbel en kom met andere kinderen Gods samen om te bidden. Gebedsgemeenschap is
essentieel voor uw gezondheid als christen én voor Gods
werk. Spreek veel met uw Heiland. Hij kent u, Hij heeft u
lief, Hij zorgt voor u.
Bidt zonder ophouden.
– 1 Tessalonicenzen 5:17

<
Heer, leer ons bidden!
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5 januari

Lijkt u op de Heer?
Het is donker in de wereld. De mist wordt steeds dikker.
Waar geen inzicht is, gaat het volk tenonder. De Heer wil
niet dat wij in de duisternis blijven, maar Hij wil ons leiden
met zijn overwinnend licht.
Wij houden niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij
met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden,
in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig
te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk
vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van
God.
– Kolossenzen 1:9, 10

<
Heer, wat een troost dat uw inzicht volmaakt is. Wilt U mij
helpen om de dingen vanuit uw standpunt te zien.

19

6 januari

Wat doet God in ’s hemelsnaam?
God heeft deze wereld uitgekozen als de arena voor zijn
plan, het centrum van wat Hij wil doen.
– Watchman Nee

En dit is zijn welbehagen, het besluit dat hij bij zichzelf
heeft vastgesteld voor de volheid van de tijden: alles in de
hemel en op aarde weer bijeen te brengen onder één hoofd,
in de Christus. In hem zijn wij voorbestemd om erfgoed
te ontvangen, naar het voornemen van hem die alles tot
stand brengt naar de raad van zijn wil.
– Efeziërs 1:9-11 (Naardense Bijbel)

<
Heer, wat een troost is het dat wij uw volmaakte blauwdruk
van deze wereld mogen zien. Dank U dat U ons uw plan
openbaart, terwijl wij midden in de chaos leven van deze
dag.
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7 januari

Stapstenen van geloof
Er wordt gezegd dat het verwijderen van kleine stenen, die
soms op een akker liggen, de oogst niet altijd ten goede
komt. Maar bij veel graansoorten zijn ze nuttig, omdat ze
vocht aantrekken en warmte opslaan en weer afgeven. In
een experiment bleek dat het verwijderen van de stenen zo
ongunstig was voor de oogst, dat ze weer teruggelegd werden.
Wij roepen vaak tot God – net als Paulus – en vragen of Hij
de doorn in ons vlees wil wegnemen. De ervaring leert ons
– maar dat zien we vaak pas later – dat het beter was dat hij
bleef.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden,
smaadheden, noden, vervolgingen,
benauwenissen terwille van Christus;
want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
– 2 Korintiërs 12:10

<
Uw kracht en mijn zwakheid –
hier komen zij samen,
als ik mijn last aan uw voeten leg.
Wat lijkt te vernielen,
zal eenmaal blijken datgene te zijn,
wat mij hielp op mijn weg.
Dank U, Heer.
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