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De dag waarop hij voor de laatste keer bij me 
 ������ǰȱ £��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ
alleen nog maar denken: ‘Die jongen neemt iets 
mee dat helemaal niet van hem was, en ik krijg 
���ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȂȱ

Ik was vijftien en wist met heel mijn hart dat 
���ȱ������ȱ ��ǯȱ
��ȱ£��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ
£���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ǯȱ����ȱ
het duurde niet lang of hij wilde niet meer met 
�Ç�ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ
dacht ik: ‘Nou ja, ik ben nu toch geen maagd 
meer, dus waarom zou ik nog wachten tot het 
�� �����ǵȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȂȱ�����ȱ����ȱ
leidde de ene betekenisloze relatie tot de ande-
��ǰȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ£����ǯȱ

Elke vrouw verlangt naar liefde, maar vaak 
zijn we gewond geraakt en hebben we de hoop 
��ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ���£���ȱ
dat liefde niet bestaat of dat we haar niet verdie-
���ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ �ȱ���������ȱ
����ȱ ��ǯȱ
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱŬūȱ������������ȱ

in dit boek genoemd naar een van die excuses, 
twijfels, onzekerheden en angsten die je weg 
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kunnen houden van de liefde die God voor jou 
�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ������ȱ��ȱ£�ȱ��������ȱ
 ��ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
je in deze leugens gelooft, hoe meer je je zult 
blijven afvragen waarom het toch zo moeilijk is 
��ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ

De ware reden dat je naar liefde verlangt is 
�����ȱ	��ȱ��ȱ£�ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ������-
�����ȱ����ȱ������ǯȱ
��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ
leven is en als je het toelaat, zal Hij je laten zien 
���ȱ��ȱ����ȱ���Ģ�����ǯ
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‘Jongens willen geen zuiver meisje’

Voor nu is ze wel leuk, maar ik zou haar 
nooit aan mijn ouders voorstellen en met 

����ȱ���� ��ǯȂȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǵȱ
Heel veel jongens willen nu wel het makkelijke 
������ǰȱ����ȱ £���ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ��Ĵ����ȱ���ȱ ���ȱ
engel, als ze eenmaal hun wilde haren kwijt 
£���ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ
kunt toegeven aan wat de jongens willen, nu 
aandacht krijgen en daarna aan de kant gezet 
worden, of zuiver blijven maar ook bang zijn 
dat je misschien de komende tien jaar wel alleen 
������ǯȱ ����ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ £�Ȃ�ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ£�Ĵ��ǰȱ����ȱ������ȱ£���ȱ
���ȱ������������ȱ��������ȱ·�ȱ���£���ǯȱ����ȱ ��ȱ
moet je dan doen? 
�����������ȱ����¢ȱ ������ǰȱ ŬŮȱ ����ǰȱ ���������ȱ

zich het advies van haar vriendinnen op de uni-
���������Ǳȱ ȁȁ���ȱ ������ȱ ����ȱ������Ȃǰȱ �����������ȱ
£�ȱ��������ǯȱȁ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱę����ǰȱ ��ȱ����ȱ
����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ£���ȱ���ȱ£���ǯȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ ���ǯȱ����ȱ����ȱ
eens een wat korter rokje aan, verstop jezelf niet 
zo, neem alles toch niet zo serieusǯȱ ���ȱ £��ȱ ��ȱ
eens zien hoe de mannen…’ Op dat punt stopte 
ik meestal met luisteren, terwijl mijn gedach-

‘
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ten bleven hangen bij jij krijgt veel mannen… 
���ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ
straf? Als je net zo bent als ik en niet op veel 
mannen hoopt, maar op één… dan is het een 
�����ǯ Jij krijgt veel mannen. Nou, bedankt voor 
het aanbod, maar mag ik ook weigeren?’ū 

Deze vrouw wist waar haar hart naar ver-
langde, en ze wilde niet met minder genoegen 
�����ǯȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ��£���ȱ����ȱ��Ǳȱ���ȱ��ȱ���ȱdate 
of een soulmate? Ben ik een meisje voor ‘nu’ of 
een meisje voor ‘voor altijd’? 
�����ȱ ������ȱ  ��ȱ ���ȱ £�����ȱ ������ǵȱ ���ȱ

 �����ȱ £�ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
de meeste jonge mannen zelf niet zuiver willen 
£���ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ ��ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
 ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ
����ȱhem maar bang zijn dat hij jou kwijtraakt 
���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ

‘Als ik haar lichaam maar had…’

De bel voor de lunchpauze ging en we kwa-
���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��£�ȱ �����ȱ �����ǯȱ ��ȱ

 ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ħ��ȱ������ȱ��£�ȱ����������ȱ
��������������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ ȁ����Ȃǯȱ


