
Een hoopvol feest. Een genadevolle ontmoeting.
Een rustplaats voor het hart. Een balsem voor je wonden.

Een lofzang op de vrijheid.

Met Bloei als de bloemen schrijft Morgan Harper Nichols 
een ultieme liefdesbrief voor je hoofd, hart, ziel en 

lichaam. Vol hoop en reminders dat het leven zwaar kan 
zijn, maar juist daardoor ook zo waardevol. Dat het licht 
altijd weer doorbreekt, hoe donker het ook is. En dat je 

tot bloei komt, altijd weer opnieuw. 
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VOORWOORD

Als teruggetrokken, introvert type heb ik vaak gedacht dat ik zon-
der een bepaalde uitstraling nooit mijn plek zou kunnen innemen 
in de wereld op een manier die er echt toe doet. Dat gevoel zorgde 
ervoor dat ik me terugtrok in de wereld van mijn eigen dagboe-
ken, waarin ik liedjes en gedichten schreef of schilderde. Zo gaf ik 
uitdrukking aan alle dingen die ik wel wilde zeggen, maar waar-
voor ik overdag nooit de juiste woorden kon vinden. Bij alles wat 
ik schreef en schilderde, zat altijd een vleugje zelftwijfel. Ik bleef 
me altijd afvragen: Is dit wel de moeite waard om aan anderen te 
laten zien of te laten lezen?

Een paar jaar terug, op een uitzonderlijk koude herfstdag, sloeg 
de zelftwijfel weer toe. Toch was het inzicht bij mij gaan dagen dat, 
als ik ooit wilde groeien, ik niet in die put van zelftwijfel moest 
blijven zitten. Ik besefte dat ik de rest van mijn leven aan mezelf 
kon blijven twijfelen of dat ik het moedige besluit kon nemen om 
die zelftwijfel onder ogen te komen en mezelf de kans te geven me 
te laten uitdagen en hoger te reiken, hoger dan ik ooit had gedaan. 
Ik waagde de sprong en schreef een bericht aan mijn Instagram-
volgers. Ik nodigde hen uit om mij hun verhalen te vertellen en ik 
zou dan iets persoonlijks voor hen allemaal schrijven. Ik begon nog 
dezelfde dag met schrijven en ik ben niet meer gestopt. Alles wat ik 
vanaf toen deelde met de wereld was geschreven voor één bepaalde 
persoon, en zo is dit boek ontstaan. 

Het is mijn hoop dat jij je voelt aangesproken door de woorden 
en de tekeningen in dit boek, en dat je je gehoord voelt. Ik hoop dat 
je dit boek dichtslaat en sprankjes Licht ziet, midden in de nacht, 
dat dit boek je eraan herinnert dat je al die tijd al in bloei stond. In 
een wereld die maar vaak te vol en te druk is om de mooie dingen 
nog op te merken of diepgaande verbinding aan te gaan, is altijd 
nog wel ergens ruimte voor de groei en de bloei waarvoor we gebo-
ren zijn. Ik hoop dat elke bladzij van dit boek je aan die waarheid 
herinnert!
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Klamp je vast,
met al je onbeantwoorde vragen,
klamp je vast aan de hoop,
want zelfs uit je twijfels
kun je kracht putten
en ook in alles wat je niet begrijpt
zal de genade je overkomen.

Onder blauwe luchten,
op ruwe rotsen,
in dorstige hitte,
in verlaten land -
ze is altijd binnen handbereik,
de genade,
en ze geeft je te denken:
Je bent niet zwak omdat je eenzaam bent.

En ook als het woord ‘genade’ tot op 
de draad versleten is, 
je het zo vaak gehoord hebt
dat je denkt allang te weten wat het betekent,
dan is ook daar genade voor:
een voorzichtige vingerwijzing 
naar haar eigen oeverloosheid, 
haar onontbeerlijkheid,
hier, en nu je verloren loopt
in de wildernis.

Dus laat je niet ontmoedigen
als de weg tegenzit.
En denk niet dat je gefaald hebt
als je niet zeker weet of je de tocht kunt uitlopen,
want dit schitterende, onvermoede geschenk
dat we genade noemen
zal je vinden waar je bent,
je vrede geven in je onrust,
je voor je eigen angsten hoeden.
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Er zullen dagen zijn dat je je angstig voelt
en je staat op

en steekt met al je angsten af naar zee.

Vriend,
laat me dit zeggen,

dat is de definitie van moed. 
Het is die zachte, besliste stap richting het water

die zegt: ‘Ik ga aan boord
en neem mijn angsten mee.’

Moed is geen gevoel.
Het is geen gedachte.

Het is een innerlijke wind die in je opsteekt, 
je uit je slaap haalt 

en ritselt: ‘Ik ga verder
met alles wat ik nu heb:

een ademtocht, een paar voetstappen
en een koffer vol angst,

en ik zal hoe dan ook de kracht vinden
om te zijn waar ik nu ben.’
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Laat ruimte vrij

voor als de schoonheid je komt onderbreken:

licht dat onverwacht doorbreekt,

midden in de nacht aanklopt.

In dat donker begin je misschien

wel de realiteit te zien

van al die muren

die je hebt gebouwd

om jezelf heen

en hoe 

die muren je in de weg staan

bij het leven.

Als je gebroken bent,

kan het lijken of er maar één vluchtweg is:

naar buiten,

op zoek naar de liefde van een ander mens,

maar wat als je

niet buiten begon te zoeken,

maar hierbinnen, tussen deze muren,

waarachter je al jaren zit weggekropen.
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Want de muren die je bouwde

 om jezelf te beschermen,

beperkten je uitzicht op de wereld,

beperkten je in je bewegingen,

benamen je de adem.

Misschien wordt het tijd

om het licht toe te laten dat door alles heen breekt,

dat door de kieren valt,

je herinnert aan een ander leven,

een leven dat iets betekent,

aan de andere kant van deze muren.

Je zocht veiligheid,

maar achter zelfgebouwde muren blijven schuilen

heeft je nog niets opgeleverd.

Er is meer voor nodig

om je gebroken hart te helen

en de pijn staat hoog om je heen

als een vingerwijzing dat ook hier,

binnen deze beklemmende muren,

oneindig van je wordt gehouden.

Als die muren eindelijk instorten,

zul je het zien: een gebroken,

maar schitterende wereld staat om je heen,

nodigt je uit om dagelijks de sprong te wagen, 

te leven voorbij de grenzen

van wie je was.
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Ondanks al die gesprekken, de woorden
die vielen, jaren terug,
dat je mag weten dat dit waar is:
hoe donker de nacht ook is,
in de ochtend breekt het Licht door,
vult de kamer tot in de verste hoeken.

Als een parasiet heeft de schaamte 
zich in je ziel genesteld, en vreet aan je, 
vergiftigt je geest met
leugenachtige gedachten als:
Is dit de moeite van het leven wel waard?

Ook als je te moe bent 
voor een weerwoord op je eigen gedachten,
hebben je twijfels niet het laatste woord.
Zij schrijven jouw verhaal niet.

Je bent vrij
om je door de hele kamer te bewegen,
de muren een andere kleur te geven,
hardop uit te spreken dat er over
jou nog meer te zeggen valt.
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Ik weet niet wie
jou dat gevoel van overbodigheid gaf,
maar ik kan je dit verzekeren:
wat voor gevoel ze jou ook gaven,
jouw stem verdient een luisterend oor.
Jouw woorden zijn bedoeld om ver te klinken,
diep te zinken.
En het leven dat uit jou opbloeit
is onherhaalbaar en eenmalig van jou,
en van niemand anders.

Waarschijnlijk heb je de komende jaren niet uitgestippeld
en zijn er momenten dat je je stem wilt laten horen,
alleen weet je niet hoe.
Maar
als de woorden dan eindelijk komen
en je vindt de moed om je mond open te doen,
dan zal je verhaal gehoord worden.
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Jij, je bent gemaakt
om alles te geven, alles,
en je bent ook gemaakt

om van te houden.
Je bent gemaakt

voor een betekenisvolle verbintenis
die wat jij denkt dat je verdient

ver overstijgt.

Heb dus vertrouwen dat er onverdiende 
geschenken

op jou liggen te wachten, 
ondanks het hartzeer
dat je overhield aan

gebroken vriendschap.

Jij, je bent vrij om te vergeven
en je bent ook vrij om

te genezen.
Je bent liefde waard,

wat voor gevoel
je ook overhield aan anderen.
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Ja, voor sommige mensen zal jouw pijn ondragelijk zijn. 
Maar laat je niet wijsmaken dat jij zelf ondragelijk bent. 
Niet iedereen kan met jou oplopen, maar daarom hoef je 
nog niet zonder reisgenoten te zitten.

Er zullen andere mensen met je meegaan, andere mensen 
die hun tijd aan jou willen geven. Niet omdat ze je zielig 
vinden, maar omdat ze geloven in een Liefde die werke-
lijk is. Een Liefde die niet jaloers is. Een Liefde die niet 
zelfvoldaan is. Ja, sommige mensen lieten je vallen, maar 
jij, laat jij de hoop op Ware Liefde niet vallen. De Liefde is 
vriendelijk en oprecht, ondanks alles. Laat de Liefde niet 
vallen. De Liefde laat jou niet vallen, wil je dragen. 
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En in haar hart weet ze
alles van haar eigen waardigheid.

Het is geen zwakte dat ze het nodig heeft
om telkens weer dezelfde waarheid te horen:

dit hoort er allemaal bij, zo komt ze aan
op de plek waar ze thuis kan zijn,

opgeheven naar het licht
waarin haar hart voorgoed kan opengaan.
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