
NICK & KANAE 

VUJICIC

Echte liefde 
overwint alles

Liefde
zonder

beperkingen
N

ick &
 K

an
ae V

u
jicic 

liefde zon
der beperkin

g
enNUR 707

ISBN 978 90 435 2439 1

9 789043 524391

Een verhaal over aardse en hemelse liefde

Nick Vujicic is geboren zonder armen en benen, maar dat 

heeft hem er niet van weerhouden om een avontuurlijk leven 

te leiden. Na een afgebroken relatie was hij er echter van over-

tuigd dat de liefde zijn enige beperking zou blijven – alle an-

dere leek hij overwonnen te hebben. Tegelijkertijd zocht Kanae 

naar een liefde en zorg die haar familie en vrienden haar niet 

konden geven. In dit boek vertellen Nick en Kanae hoe God 

hen op wonderlijke wijze samenbracht, hoe hun liefde uitliep 

op een huwelijk en hoe het is om een kind te krijgen. Maar 

vooral laten ze zien hoe God de hoofdrol in hun leven speelt 

en een extra dimensie geeft aan hun liefde.

Nick Vujicic heeft in Los Angeles 
de stichting Life without Limbs 
opgericht.  Zijn voornaamste 
thema’s zijn het waarmaken van 
je dromen en het overwinnen van 
grote uitdagingen. Van zijn eerste 
boek Leven zonder beperkingen 
verschenen in Nederland al vijf 
drukken.

www.nickvujicic.com

kokBOliefde0415.indd   1 14-04-15   09:13



NICK & KANAE 
VUJICIC

Liefde
zonder

beperkingen

Echte liefde overwint alles

kokBWliefdezonderbeperkingen0415.indd   3 4/10/15   10:25 AM



Nick Vujicic

LIEFDE ZONDER BEPERKINGEN

© 2015 Uitgeverij Kok

Postbus 13288, 3507 LG Utrecht

www.kok.nl

Oorspronkelijke titel: Love without limits

Uitgegeven door WaterBrook Press 

© 2014 Nicholas James Vujicic

Deze vertaling is uitgegeven met toestemming van WaterBrook Press, een 

imprint van Crow Publishing Group, onderdeel van Random House LLC

Vertaling: Irene Paridaans

Omslagontwerp: Garage-BNO

ISBN 978 90 435 2439 1

ISBN e-book 978 90 435 2440 7

NUR 707

Tenzij anders vermeld, zijn de aanhalingen uit de Bijbel overgenomen uit 

de Nederlandse Bijbel Vertaling (NBV), uitgegeven door het Nederlands 

Bijbelgenootschap, Haarlem.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored 

in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – elec-

tronic, mechanical, photocopy, recording or any other – except for brief 

quotations in printed reviews, without the prior written permission of the 

publisher. 

kokBWliefdezonderbeperkingen0415.indd   4 4/10/15   10:25 AM



Wij danken Jezus Christus voor zijn

niet aflatende en onvoorwaardelijke liefde.

Wij dragen dit werk op aan de glorie van God

en bidden dat dit boek een inspiratie en bemoediging

zal zijn voor ieder die zoekt naar liefde en hoop.

In liefdevolle herinnering aan mijn schoonvader

Kiyoshi Miyahara en mijn oom, Miloš Vujicic.

kokBWliefdezonderbeperkingen0415.indd   5 4/10/15   10:25 AM



INHOUD

EEN Iemand om van te houden  9

TWEE Op zoek naar de liefde 17

DRIE Volmaakt onvolmaakte liefde 32

VIER De vonk 45

VIJF Durf je hart te vertrouwen 55

ZES Liefde als cadeautje 72

ZEVEN  Het aanzoek: de weg naar een liefdevol  
huwelijk 82

ACHT Een bijzondere huwelijksdag 103

NEGEN  De vreugde van seksuele onthouding voor  
het huwelijk, en seks in het huwelijk 120

TIEN Als twee mensen één worden 132

ELF We krijgen een kind! 147

TWAALF Ons kleine bommetje van hoop 163

DERTIEN Gezinsplanning 178

VEERTIEN Het driespan Kanae, Kiyoshi en ik 186

VIJFTIEN Hart en huis 202

Dankwoord 222

Over de auteur 224

kokBWliefdezonderbeperkingen0415.indd   7 4/10/15   10:25 AM



9

een

Iemand om van  
te houden

Welkom bij Liefde zonder beperkingen, een boek dat jou en vele 

anderen hopelijk zal inspireren en helpen bij je zoektocht naar 

liefde en duurzame liefdevolle relaties. 

Een van de bronnen van de titel van dit boek is Life Without 

Limbs, de non-profitorganisatie die mijn evangelisatiewerk over 

de hele wereld ondersteunt. Die naam verwijst naar het feit dat de 

opdracht die God mij gegeven heeft om andere mensen te inspire-

ren, hoewel ik geboren ben zonder armen en benen, niet heeft ge-

leid tot een gemankeerd leven, maar veel eerder tot het vermogen 

om een volwaardig leven te leiden zonder ledematen.

 Mijn eerste boek heeft de uitdrukking ‘Leven zonder ledema-

ten’ voortgebracht en op een hoger plan gebracht. We hebben dat 

boek Leven zonder beperkingen genoemd, omdat ik daarin mijn 

ervaringen en gedachten heb verwoord over het leiden van een 

waanzinnig goed leven, ongeacht de uitdagingen die je moet aan-

gaan, of die nu lichamelijk, geestelijk of emotioneel van aard zijn.

 Dat brengt ons bij het ontstaan van de titel van dit boek, Liefde 

zonder beperkingen. Ik heb al vaak geschreven en gesproken over 

de onzekerheden die mij als kind en als jonge man hebben ach-

tervolgd. Omdat ik geen ledematen had, was ik bang dat er geen 

vrouw ooit van me zou houden of met me zou willen trouwen. Ik 
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zat vol twijfels over mijn geschiktheid als echtgenoot en vader. 

Eerlijk gezegd waren er ook mensen in mijn nabije omgeving die 

zich daar zorgen over maakten. Sommigen dachten dat ik nooit 

zou trouwen of in staat zou zijn een gezin te onderhouden.

 Heel lang leek het erop dat ze gelijk zouden krijgen. Net als 

iedereen op de lagere school was ik wel eens verliefd, maar als 

tiener had ik geen langdurige relaties. Na mijn twintigste begon ik 

meer zelfvertrouwen te krijgen. Tegen de tijd dat ik 27 was had ik 

een paar relaties achter de rug die veelbelovend begonnen, maar 

treurig eindigden. Een van die relaties was vrij serieus.

 Ik was verslagen toen dit meisje de relatie verbrak omdat ze 

niet verder wilde zonder de zegen van haar ouders. Op dat mo-

ment leek de hoeveelheid liefde in deze wereld beperkt te zijn – 

althans, voor mij in mijn zoektocht naar een vrouw. Hoewel mijn 

familie en mijn beste vrienden er altijd voor me waren, raakte ik 

ervan overtuigd dat er geen vrouw zou zijn die met zo’n overduide-

lijk onvolmaakte man zou willen trouwen. 

 Zoals je zult begrijpen uit de pagina’s die nog volgen, had ik het 

helemaal mis. Zó mis, dat ik me eerlijk gezegd een beetje schaam 

als ik er aan denk hoe wanhopig en vol zelfkritiek ik was na afge-

wezen te zijn in de liefde. Veel mensen denken dat ik altijd opti-

mistisch ben en niet kapot te krijgen, maar toen de liefde in het 

geding was, heeft het me veel moeite gekost om positief te blijven.

 Ik had in elk geval te weinig vertrouwen in mezelf, maar wat 

me nog banger maakte was dat ik te weinig vertrouwen had in God 

en in zijn gave van blijvende liefde tussen twee mensen. Ik wil niet 

dat jij dezelfde fout maakt als je net als ik geworsteld hebt met de 

verwachting dat God iemand op je pad zou brengen om van je te 

houden. Zoals je waarschijnlijk weet, heeft God mij een ongeloof-

lijke vrouw geschonken, en haar vermogen om van mij te houden 

verbaast me elke dag weer. Al blijft je verder niets bij van dit boek, 

sluit de volgende gedachten in je hart en leef ernaar. Dit zijn de 

belangrijkste boodschappen die ik met je wil delen:
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• 	Als je naar de liefde verlangt, geef dan nooit op, want God heeft 

je dat verlangen gegeven met een doel.

• 	Je bent het waard om van te houden, want je bent een schepsel 

van een liefhebbende Vader.

•	 Er is iemand die van je kan houden en die het leven met je wil 

delen.

•	 Een succesvol huwelijk vraagt om wederzijdse en onbaatzuch-

tige liefde, maar ook om een gedeelde, diepgaande en duurza-

me inzet.

•	 Ouderschap is een test voor je huwelijk. Het zal de liefdesban-

den verstevigen, maar alleen als je een diep medeleven en een 

niet aflatende steun voor elkaar aan de dag legt, door het ge-

zinsleven vóór je eigenbelang te laten gaan. 

•	 ‘Werken’ aan je huwelijk betekent vooral dat je je natuurlijke 

zelfzuchtigheid opgeeft en stap voor stap leert om God op de 

eerste plaats te laten komen, je partner en kinderen op de 

tweede plaats en  jezelf op de derde plaats.

•	 Je huwelijk, je gezin en je huis moeten altijd een veilige, liefde-

volle, zorgzame en troostrijke plek zijn – een plek om te schui-

len in een wereld vol uitdagingen.

Als je nog meer bewijs wilt dat het bovenstaande waar is, kijk dan 

nog maar eens naar de foto op de voorkant van dit boek. Daar zie 

je het lieve gezicht van mijn vrouw Kanae, die me heeft geleerd dat 

er geen grenzen zijn aan de liefde.

 Mijn vrouw ziet er prachtig uit, zeker, maar een foto kan 

slechts een fractie van haar ware schoonheid laten zien. Onze vol-

maakte God heeft haar zijn volmaakte liefde gegeven, en op haar 

beurt houdt zij van mij, onvolmaakt als ik ben! Daarom weet ik 

zeker dat onbegrensde liefde bestaat. 

Om geliefd te zijn moet je kunnen voelen dat je die liefde waard 

bent, en om dat te kunnen voelen, moet je ervan overtuigd zijn dat 

je dit wonderbaarlijke geschenk verdient. Dit is wat veel mensen 

niet begrijpen: dat je om liefde te krijgen eerst liefde moet geven 

aan een ander. Dat betekent in wezen dat je zó van iemand moet 
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houden dat je zijn of haar behoeften boven die van jezelf stelt. 

Je moet ‘ik’ opgeven om ‘wij’ te creëren. Op het moment dat je 

jezelf verloochent ten behoeve van de ander, zet je de deur open 

naar een rijke en krachtige relatie die je leven uittilt boven alles 

wat je ooit voor mogelijk hebt gehouden. 

Kanae en ik zijn nog bezig een duurzame relatie op te bouwen. 

We zijn in feite nog maar beginnelingen. We zijn echt wel eens 

gestruikeld. Ik blijk toch (nog) niet de volmaakte echtgenoot te 

zijn! Ik ben een echtgenoot-in-wording. We doen dan ook niet als-

of we al deskundig zijn. Integendeel, de bedoeling van dit boek is 

om het verhaal van onze liefde met jou te delen en je mee te geven 

wat wij tot nu toe hebben gezien en geleerd, soms van onze eigen 

fouten, soms van de hulp en begeleiding van anderen.

We willen je inspireren en je voorbereiden op je eigen zoek-

tocht naar duurzame en onbegrensde liefde met iemand die jouw 

leven vervulling geeft en met je wil delen. 

Elk volgend hoofdstuk gaat over bepaalde aspecten van de 

zoektocht naar liefde, het besluit jezelf op te geven voor die lief-

de, de stappen die je zet naar een huwelijk, het huwelijk zelf, het 

stichten van een gezin en het op de lange termijn versterken van 

de band tussen jou en partner, met alle uitdagingen die daarbij 

horen. De onderwerpen die we verkennen zijn:

•	 het voorbereiden op het geven en ontvangen van liefde, door je 

‘zelf’ te verloochenen ten behoeve van de ander;

•	 het besef dat je niet perfect hoeft te zijn om iemand te vinden 

die perfect bij je past;

•	 het werken aan een liefdevolle relatie met een solide funda-

ment door eerst een stevige vriendschap op te bouwen met we-

derzijds respect, eerlijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid 

tijdens de eerste tijd samen;

•	 het vertrouwen in jezelf en in God om er achter te komen of 

iemand ‘de ware’ is;

•	 het leggen van de juiste basis voor een huwelijk door het be-

sluit en het aanzoek te baseren op je verlangen om de ander 

te dienen, en ook om de familie en de vrienden van de ander 
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van harte toe te laten in je relatie, zolang dat jullie dichter bij 

elkaar brengt;

•	 het voorbereiden en vieren van een huwelijksdag waarop jullie 

wederzijdse liefde en het leven dat je samen wilt opbouwen 

centraal staat in plaats van materiële zaken of andere dingen 

die afleiden, om op die manier mooie herinneringen te creëren 

en de start te maken van een geweldig huwelijk;

•	 het ontdekken van de ingewikkelde uitdagingen en de onmis-

kenbare vreugde van het afzien van seksueel contact voor het 

huwelijk;

•	 het onderwerpen aan elkaar in het huwelijk door liefdevolle 

aandacht en medeleven, in plaats van onredelijke of egoïsti-

sche eisen te stellen of te verlangen dat je eigen behoeftes prio-

riteit krijgen;

•	 het aannemen van de vreugde en de uitdagingen van een zwan-

gerschap door je aan te passen aan de veranderingen in het 

lichaam van de vrouw, en blijvende ouderlijke banden aan te 

gaan met het kind vanaf het moment dat het geboren wordt;

•	 het door de jaren heen versterken van de liefde voor elkaar, ter-

wijl je je ontwikkelt van een stel tot een gezin en je je moet aan-

passen op het gebied van financiën, wonen en verplichtingen;

•	 het in vreugde aanvaarden dat je partner in de loop der tijd 

zal veranderen, zoals dat bij alle mensen gaat, en elkaar leren 

accepteren in alle fases van verandering door omstandigheden 

van buitenaf;

•	 het empathisch communiceren en het verlangen elkaar te be-

grijpen, in plaats van meteen te reageren of dingen ‘even te rege-

len’, zodat conflicten worden opgelost door vergeving en liefde 

het wint van wrok, boosheid en verbittering;

•	 het versterken van liefde en saamhorigheid door het creëren van 

gezinsrituelen, tradities en gezamenlijke ervaringen, zoals het 

samen lezen in de Bijbel, uitstapjes met het gezin en vakanties;

•	 het verbonden blijven in een huwelijk dat is gebaseerd op het 

groeien in vertrouwen en betekenis, waarbij de partners elkaar 

in hun sterke en zwakke kanten aanvullen;
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•	 het tot stand brengen van een veilige, zorgzame, harmonieuze 

en sterke thuisbasis, zodat je een toevluchtsoord hebt voor de 

momenten waarop het moeilijk wordt en je altijd terug kunt val-

len op elkaar en de liefde die jullie verbindt.

De ongelooflijke kracht van liefde zonder grenzen
De liefdesbanden die mij met Kanae verbinden, en ons beiden 

met onze zoon Kiyoshi, lijken elke dag sterker te worden. Ons ge-

zinsleven is mooier dan ik ooit heb durven dromen. Die gedachte 

is vaak in me opgekomen sinds ik met Kanae getrouwd ben en we 

op 13 februari 2013, precies een jaar na ons huwelijk, onze zoon in 

deze wereld mochten verwelkomen.

 Onlangs werd ik overspoeld door hun liefde toen ik zonder hen 

op reis was en mij op 10.000 meter hoogte in een vliegtuig bevond. 

Ik was op weg naar huis na een reis van 33 dagen, de laatste etap-

pe van een bevredigende maar slopende tournee van vier maan-

den door 26 landen, voornamelijk in Azië en Zuid-Amerika. Ik kan 

niet beschrijven hoe zwaar het was om zo lang weg te zijn van mijn 

vrouw en Kiyoshi.

 Mijn reisschema liet slechts ruimte voor een paar korte be-

zoekjes in die vier maanden. Meestal had ik nauwelijks tijd om 

mijn vuile kleren te vervangen door schone, dus er was niet veel 

gelegenheid om met hen samen te zijn.

 Onderweg sprak ik met duizenden mensen, en ik zag hoe God 

op allerlei verbazingwekkende manieren aan het werk was. Maar 

er waren ook een paar forse beproevingen, zoals een stevige 

griep die mij in Bolivia te pakken kreeg. Mijn botten deden pijn 

en mijn arme lichaam kookte een week lang. Het lukte me om de 

afgesproken toespraken te houden, maar ik voelde me alsof ik 

duizend kilometer over een zandweg door de Australische  

binnenlanden was gesleept. 

 De reis was zeer de moeite waard, maar ook zwaar. Toch waren 

alle zorgen en problemen niet de oorzaak van mijn tranen tijdens 

die laatste vlucht terug naar Los Angeles. Ik had niet zomaar 

heimwee. Ik had Kanae-wee en Kiyoshi-wee. Ik miste mijn vrouw 
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en mijn zoon verschrikkelijk!

 De gedachte dat ze me weer zouden kussen en knuffelen was 

zo overweldigend dat ik in snikken uitbarstte. Gus, mijn verzor-

ger, zat naast me. Ik wilde niet dat hij me zo zag huilen, dus trok 

ik mijn pet over mijn gezicht en deed net of ik sliep. Maar ik denk 

dat hij zich niet voor de gek liet houden en weet zeker dat Gus net 

deed alsof hij me niet hoorde. Ik kan niet zachtjes huilen. Hij wist 

dat ik verdrietig was omdat ik mijn gezin miste.

 Kanae en ik hadden weliswaar geskypt tijdens mijn reis, maar 

dat was toch niet hetzelfde als dichtbij hen zijn en hen vasthou-

den. Ik houd van de geuren van Kanae’s haar en van Kiyoshi. Ik 

houd van zijn babyadem! Terwijl ik op reis was, kreeg mijn zoon 

zijn eerste tand en moest hij het voor het eerst zonder mijn zorg 

doen. Wat had ik veel gemist!

 Ik zwoer dat ik nooit meer zo lang van mijn vrouw en kind weg 

zou gaan. Ik wil niet zo’n evangelist zijn die van de Heer houdt 

maar zijn gezin vergeet. Al win ik de hele wereld, als ik mijn gezin 

verwaarloos, verlies ik. Als Kanae en Kiyoshi de enige mensen in 

de wereld zijn die ik gelukkig maak, dan vind ik dat best. Ik geloof 

dat dit een van God gegeven prioriteit is in ons gezinsleven. Ik wil-

de ze vasthouden, fijnknijpen en nooit, nooit meer verlaten. (Hm, 

zou daar een liedje in zitten?) Ik heb serieus een tekst geschreven 

voor een liedje over thuiskomen bij mijn gezin. (Blijf bij ons, beste 

luisteraar, de single komt eraan!) Het ging niet goed met me toen 

ik het schreef. Ik kon niet eens lezen wat ik intypte op mijn smart-

phone, omdat mijn tranen op het schermpje vielen. 

 Wat is er toch mis met mij? vroeg ik me af.

 Het antwoord was: Nee, dit is juist wat zo klopt aan mij! Ik heb zo veel 

liefde in mijn leven dat ik nauwelijks adem kan halen zonder die twee!

 Ik vloog naar huis, naar mijn vrouw en zoon – mijn gezin – en 

naar het leven waarvan ik lang niet had durven dromen. Wat is de 

liefde van een ander toch een enorm geschenk. En de liefde van 

een kind is helemaal onbetaalbaar. Ik heb me nooit zo’n compleet 

mens gevoeld voordat deze twee geweldige, liefdevolle mensen in 

mijn leven kwamen.
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Liefde zonder grenzen vinden
Sinds mijn negentiende heb ik de wereld rondgereisd, maar ik 

ben nog nooit zo blij geweest om naar huis te gaan. Al die jaren 

was ik natuurlijk die vrijgezel die thuis kwam in een leeg huis. In 

die tijd was het altijd een afknapper om na een lange reis de deur 

open te maken en de stilte in te stappen. 

 Sommige mensen vinden het heerlijk om alleen te wonen en 

gedijen daar zelfs bij. Ik heb daar alle respect voor en er is niets 

mis met alleen leven als dat jou goed doet. Maar vanaf mijn tiener-

jaren heb ik verlangd naar gezelschap en een liefdevolle relatie.

 Als je heel graag een liefhebbende partner in je leven wilt, voel 

je een pijnlijke leegte als die er niet is. Ik heb wel eens iemand 

horen zeggen dat God een ruimte in ieder van ons creëert. Die 

ruimte vult God met zijn liefde als wij de weg volgen die Hij voor 

ons uitstippelt. Ik was volledig mens en kwam niets tekort door 

mijn relatie met Jezus, maar ik had toch een sterk verlangen om 

met iemand samen te zijn. Er waren tijden dat ik bang was dat dat 

nooit zou gebeuren. Ik heb vele jaren geprobeerd die leegte te vul-

len totdat ik eindelijk de liefde van mijn leven vond. 

 Een groot deel van mijn kindertijd heb ik niet begrepen waar-

om God mij op de wereld had gezet zonder armen en benen. Toen 

ik me uiteindelijk realiseerde dat zijn bedoeling met mij was dat 

ik anderen zou inspireren, kreeg mijn leven een nieuwe betekenis. 

 Een groot deel van mijn adolescentie heb ik niet begrepen 

waarom God mij geen vrouw gaf die ik met mijn hele hart voor de 

rest van mijn leven kon beminnen. Ik werd boos en ongeduldig als 

ik relaties aanging die eindigden in liefdesverdriet. Ik realiseerde 

me toen niet dat die mislukte relaties lessen waren die ik moest 

leren, zodat ik, op het moment dat ik mijn toekomstige vrouw zou 

ontmoeten, alle waardering en dankbaarheid zou kunnen tonen 

voor het wonderbaarlijke geschenk van haar onvoorwaardelijke 

liefde. En toen bracht God Kanae in mijn leven en eindelijk besef-

te ik dat Hij mij al die tijd had voorbereid op haar. 
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TWEE

De zoektocht naar liefde

Het ontbreken van mijn ledematen maakt mij in lichamelijk op-

zicht ongewoon, maar in mijn verlangen liefde te geven en te ont-

vangen ben ik net als jij. Mijn zoektocht naar onbegrensde liefde 

leek in alle opzichten op die van veel andere mannen en vrouwen. 

 Soms denk ik wel eens dat mijn zoektocht naar liefde een ge-

weldige romantische komedie zou opleveren, maar er waren ook 

tijden dat ik ervan overtuigd was dat het een tragedie zou worden. 

Nu Kanae en Kiyoshi in mijn leven zijn gekomen, merk ik dat ik 

met meer vrolijkheid dan verdriet terugkijk op mijn gestuntel op 

het liefdespad. 

 Soms hoor ik een moeder tegen haar dochter zeggen: ‘Het kan 

zijn dat je eerst een paar kikkers moet kussen voordat je je prins 

vindt.’ De meeste mensen ervaren afwijzing en eenzaamheid op 

hun weg naar romantische en blijvende liefde. Daarin verschil 

ik niet van anderen. En als jij ook geconfronteerd wordt met dit 

soort beproevingen  hoop ik dat mijn verhaal over het zoeken naar 

liefde je kracht zal geven, je zal helpen te beseffen dat ook jij die 

liefde waard bent en je zal inspireren om niet op te geven als je 

ervan droomt iemand te vinden met wie je die onbegrensde liefde 

kunt delen.

 In de eerste klas werd ik voor het eerst verliefd. Wat zal ik er-
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over zeggen? Ik had talent voor verliefd worden! De meeste men-

sen nemen het zoeken naar liefde en romantiek heel serieus en 

als iemand dan je hart breekt, is dat allesbehalve grappig. Maar we 

doen ook allemaal toch wel eens heel rare en gekke dingen?

 Toen ik pas op de middelbare school zat, gaf ik het meisje op 

wie ik verliefd was een teddybeer. Ik was wel bang dat onze ouders 

boos zouden worden als ze wisten dat wij elkaar leuk vonden, dus 

gaf zij mij er ook een en zeiden we tegen onze ouders dat we ‘van 

teddybeer hadden geruild’. 

 Lachen om jezelf is een heel gezonde eigenschap bij het zoe-

ken naar liefde. Ik raad het iedereen van harte aan. Het is tenslotte 

beter dan huilen! Een van mijn gelukkig getrouwde vrienden zegt 

altijd dat hij in zijn vrijgezellentijd onder de blauwe plekken zat 

van de meisjes die hem met een stok op afstand hielden, onder 

het motto: Die zou ik nog met geen stok willen aanraken! 

 Als je afgewezen wordt – en dat overkomt ons allemaal – put 

dan moed uit de gedachte dat je des te blijer zult zijn als je de lief-

de vindt; de slechte ervaringen zullen je helpen de zegeningen van 

liefdevolle aanvaarding te waarderen.

 Zoals bij de meeste jongens en jonge mannen waren mijn 

eerste verliefdheden het gevolg van een magnetische aantrek-

kingskracht, zo’n geheimzinnige impuls die ons dwingt om ons 

op bepaalde meisjes te richten. Ik was heel duidelijk in mijn voor-

keur en richtte me daar ook op en vond dezelfde knappe meisjes 

leuk als alle andere jongens. Nu ik er op terugkijk was dat een 

beetje hypocriet van mij. Ik wilde tenslotte dat meisjes mij leuk 

vonden ondanks dat ik geen ledematen heb, maar toch richtte ik 

mijn aandacht op die meisjes die iedereen het knapst vond en  het 

meest populair waren. Daar heb ik nu spijt van. Als je ouder wordt, 

ga je inzien dat er meer komt kijken bij liefde dan lichamelijke 

aantrekkingskracht. De mooiste mensen die ik ken lijken in de 

verste verte niet op topmodellen, maar als je ze eenmaal hebt le-

ren kennen, word je getroffen door hun schoonheid. 

 Het probleem is dat we mensen die niet passen in het plaatje 

van de perfecte partner vaak geen kans geven. Ik denk dat dat een 
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vergissing is. We zouden ons open moeten stellen voor de ont-

moeting met iedereen die ons wil leren kennen. Ook al gebeurt 

er verder niets, dan houd je aan deze instelling in elk geval veel 

vrienden over. En wie weet zit er ook nog iemand tussen om van te 

houden.

 Als je wacht op een gelegenheid om te bewijzen dat je de liefde 

waard bent, zorg dan dat je anderen ook die kans geeft. Wat je wilt 

ontvangen, moet je geven, weet je nog? Dat vraagt om oprecht-

heid. Als je niet wilt dat anderen jou alleen maar op je buitenkant 

beoordelen, moet je zelf ook bereid zijn om verder te kijken dan je 

neus lang is. 

 Maar al te vaak proberen we niet eens om mensen die gehan-

dicapt of ‘anders’ zijn te leren kennen. Om een of andere reden 

stoppen we hen in een hokje, wijzen we hen af of zijn we gewoon 

bang om bij hen in de buurt te komen. Als ik tegen schoolkinde-

ren praat, vraag ik hen vaak of ze mijn vriend willen zijn. De mees-

ten zeggen dan natuurlijk: ‘Ja!’ Dan zeg ik: ‘Oké, als jullie mij – een 

vent zonder armen en benen - willen accepteren, waarom zou je 

dan niet iemand die anders is dan jij, die een andere kleur heeft, 

armer of rijker is of een geestelijke of lichamelijke handicap heeft 

als vriend willen?’

 Meestal wordt het daarna stil in het lokaal en moeten mijn 

woorden even bezinken. Vaak hoor ik van leerlingen en medewer-

kers dat het er op school anders aan toegaat nadat de kinderen deze 

les hebben laten bezinken. Ik hoop het maar. Ik weet wat het is om 

afgewezen te worden en niet mee te mogen doen. In mijn jeugd 

voelde ik me vaak heel onzeker over het feit dat ik geen ledematen 

had en in een rolstoel zat. Ik werd gepest en ik weet zeker dat er 

mensen waren die me vermeden of die mij maar raar vonden.

 Ik had zelf ook zo mijn twijfels, maar ik heb mijn zoektocht 

naar de liefde nooit opgegeven. Ook al zag ik er niet normaal uit, 

ik voelde me normaal en ik had dezelfde verlangens als iedereen. 

Ik wilde een maatje. Ik verlangde naar iemand om mijn leven mee 

te delen, iemand die ik kon vertrouwen, op wie ik kon rekenen en 

die me nabij zou zijn.
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