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It is well with my soul…
Chicago 1871, De familie Spafford heeft er een goed bestaan en vader Gates is een erkende
advocaat die bekend staat om zijn vakmanschap. Tijdens de felle brand die een derde deel van
de stad verwoestte, verloren zij bijna alles, echter het gezin met hun 4 kinderen bleef in leven.
Al snel daarna zetten Gates en zijn vrouw Anna zich in voor de wederopbouw van de stad
Chigaco. Anna zet zich in voor de mensen die géén onderdak meer hebben omdat hun huis
verwoest is en laat hun woning een herberg zijn. Gates echter heeft samen met zijn compagnon
een nieuw bedrijf opgericht, om te zorgen dat de dakloze mensen weer zo snel mogelijk
gehuisvest kunnen worden.
Door al deze drukte groeit het gezin uit elkaar en beseffen zij dat het zo niet meer kan. Een
goede vriend, de bekende evangelist D.L. Moody, die op rondreis is in Europa nodigt hen uit om
te komen en zij besluiten om dit te doen en voor 2 jaar naar Europa te gaan. Kort voor het
moment dat de boot naar Europa vertrekt moet Gates plotseling naar de zaak om een
belangrijke deal te sluiten die hen en zijn compagnon uit de schulden zal brengen. Zijn vrouw
Anna en hun vier dochters vertrekken al wel.
Dan komt echter de grootste beproeving: het stoomschip de “ Ville du Havre” wordt aangevaren
door een grote zeilboot en 226 mensen vinden de dood in de oceaan, vlak voor de kust van
Engeland. Ook de 4 dochters van Gates en Anna zijn omgekomen. Anna overleeft als één van de
weinigen deze scheepsramp en stuurt gelijk een telegram naar haar man met de volgende
inhoud: ALLEEN GERED.
Gates, overweldigd door verdriet en verbijstering, ervaart een heftige strijd met zijn Heer en
Heiland, waarom dit hun toch allemaal moet overkomen. Hij neemt de eerstvolgende boot om
zo snel mogelijk naar zijn vrouw Anna te gaan en op reis daarheen vult God hem met Zijn vrede
temidden van deze geweldige beproeving. Hij schrijft op zijn reis het volgende lied. "It is well
with my soul". Hieronder volgt de Nederlandse versie:
Als hemelse vrede mijn wezen vervult,
dan velt mij geen storm, geen orkaan;
‘k blijf juichen, al moet ik veel weerstand doorstaan;
‘Het is goed, het is goed in mijn ziel.’
Refrein:
Het is goed in mijn ziel.
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Het is goed, het is goed in mijn ziel.
Al word ik beproefd en door Satan bedreigd,
die zekerheid wint altijd weer:
Ik blijf overwinnaar door Jezus, mijn Heer!
Het is goed, het is goed in mijn ziel!
Hoe groot ook mijn schuld was, de Heer nam die weg:
Hij heeft voor mijn zonden geboet.
Ik leef uit de kracht van het vuur en het bloed;
het is goed, het is goed in mijn ziel!
En nu leef ik toe naar de dag van zijn komst,
waarop ieder oog Hem zal zien.
Als Jezus zal komen, ’t bazuingeschal klinkt,
Is ’t dan goed, is ’t dan goed in uw ziel?

Is uw interesse gewekt dan bevelen wij graag het volgende boek bij u aan die het levensverhaal
vertelt van de familie Spafford:
Titel: Niets kan ons scheiden
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