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Lieve zusters,  
 

De woorden, opgenomen als in een vuur, waarmee dit Schakelaartje opent, geven aan dat we 

in dit nummer nog twee gensters geven uit de herdenkingsviering van de 750
e
 overlijdens-

verjaardag van de Zalige Beatrijs van Nazareth. 
 

Vooreerst de homilie die Jozef Kardinaal De Kesel gaf vanuit de schriftlezingen van de 

Eucharistie. 

Daarnaast kwamen er tijdens de voorstelling van het boek van P. Klaas Blijlevens enkele 

sprekers aan bod. Onder hen een moniale die een persoonlijk getuigenis gaf van wat de 

spiritualiteit van het traktaat van de Zalige Beatrijs voor haar betekent. 

 

 

 

 

 

 
 

boven alles,  
onder alles,  

in alles. 
 

7de Manier van Minne 

 

Hem alleen 
heeft zij uitverkoren  

in minne … 
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 Herdenking 750
ste

 verjaardag overlijden Zalige Beatrijs van Nazareth       (vervolg) 
 

 

Homilie van Jozef Kardinaal De Kesel   
 

  1 Kor. 13,4-13  

    Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; 

    maar de liefde is de grootste. 
 

  Joh. 17,20-26 

    Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, 

    opdat zij volmaakt één zijn zoals Wij één zijn. 

 

Vrienden,  

de lezingen voor de liturgie van de gedachtenis van de zalige Beatrijs gaan allemaal over de 

liefde. Dat is natuurlijk geen toeval.  

Het was de liefde waarnaar de hele aandacht van Beatrijs uitging. Maar het gaat ook in het 

Evangelie zèlf om niets anders dan om de liefde. Als mensen God zoeken, dan gaat het om de 

liefde. En als God de mens zoekt, dan gaat het ook voor Hem om niets anders dan om de 

liefde.  

Liefde is datgene waarin het in het leven, maar ook in het geloof om gaat. Al bood iemand al 

wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen, zegt het Hooglied.  

Of zoals Paulus het nazegt: Als ik de liefde niet heb, ben ik niets.  

Geloof en hoop, ze zijn belangrijk. Ze zijn uiterst belangrijk. Maar ze zullen uiteindelijk 

verdwijnen. Alleen de liefde blijft.  

Ook in het Evangelie spreekt Jezus over de diepe band van eenheid en liefde die er is tussen 

Hem en zijn Vader. En Hij bidt voor zijn leerlingen: ‘dat ook zij in Ons mogen zijn, dat ze 

mogen deelhebben aan die band van liefde en eenheid’.  

Dat Beatrijs al haar aandacht op de liefde, op de ‘minne’ richt, is dus echt niet verwonderlijk. 

Liefde en God, ze zijn zo op elkaar betrokken. ‘Wie niet weet wat liefde is, wie niet liefheeft, 

kent God niet’, zegt Sint Jan, en hij voegt er aan toe, want God is liefde.  
 

Hoe mooi het ook klinkt, het is niet zo vanzelfsprekend. Veel van onze tijdgenoten associëren 

het woord God niet direct met liefde en liefhebben. Het christendom komt bij velen allereerst 

over als een doctrine of een moraal. Velen denken dat geloof vooral een kwestie is van 

geboden en verboden. Ze lijken eerder de mens in zijn mogelijkheden te beperken en zijn 

vrijheid en emancipatie te belemmeren. Het is misschien wel het allerlaatste waarmee men 

God associeert: met liefde en liefhebben.  
 

Die concentratie op de liefde is geen vondst om het geloof wat 

aantrekkelijker te maken voor de hedendaagse mens. Het is het 

hart zèlf van heel de Schrift.  

Toen men Jezus vroeg wat het voornaamste gebod was en waar 

het uiteindelijk op aankomt in het geloof, antwoordde Hij met een 

citaat uit het Boek Deuteronomium (Dt. 6,4-5).  

Het is een tekst die iedere gelovige Jood dagelijks uitspreekt:  
 

  Luister Israël! De Heer is onze God, de Enige.  

  U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart,  

  met heel uw ziel en met al uw krachten.  
 

Opmerkelijk genoeg wordt ook hier niet gesproken van geloven. 

Alleen twee werkwoorden worden gebruikt:  

luisteren en liefhebben.  

Luisteren en liefhebben: het zijn de grondwoorden van elke vriendschap of liefdesrelatie.  
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Altijd, zeker in tijden van herbronning, heeft men geweten dat het geloof het daarover heeft: 

over de liefde.  

We hoorden het bij Paulus in dat prachtige 13
e
 hoofdstuk van zijn Korinthiërbrief.  

Ook Augustinus heeft er met zo grote innigheid over geschreven. Laat heb ik u lief gekregen, 

schrijft  hij, terugkijkend op zijn levensloop en roeping, in zijn Belijdenissen.  

Hetzelfde geldt voor Bernardus die met zoveel diepgang schrijft over de innige band van 

liefde die de monnik verbindt met God en met zijn mensgeworden Zoon. Het is Bernardus die 

gezegd heeft dat de ziel die God liefheeft geen andere beloning zoekt dan God zelf. En hij 

voegt eraan toe: Mocht ze iets anders zoeken, dan heeft ze vast en zeker dàt lief, maar niet 

God. En daarmee zegt hij waar het in het monastieke leven, en laat me maar zeggen in het 

christelijke leven als dusdanig, om gaat.  
 

Het is vanuit die spiritualiteit dat ook hier in de Lage Landen, in de 13
e
 eeuw, een beweging is 

ontstaan.  

Opnieuw is het kernwoord: liefde, minne. Het ging vooral om vrome vrouwen die de vreugde 

ontdekten van het innerlijke gebed en de persoonlijke intimiteit met God. Onder hen ook 

Beatrijs.  

Zeker, haar taal is niet meer de taal die wij vandaag courant spreken. We hebben mensen 

nodig die ons helpen de tekst te ontsluiten. Maar dan komen we in voeling met iets dat ons 

echt kan raken.  

We leven in een tijd van grote veranderingen, niet 

alleen maatschappelijk maar ook in de Kerk. Velen 

vragen zich af waartoe geloof en godsdienst nog 

dienen. Juist dan, juist nu hebben we gidsen en 

geestelijke leiders nodig die ons naar de bron voeren, 

naar het hart van het Evangelie.  

En zo iemand is Beatrijs. Zij leert ons de vreugde van 

het Evangelie kennen. Wat er met een mens kan 

gebeuren als hij of zij ontdekt en gaat beseffen hoezeer 

we door God gekend en bemind zijn en hoe ons hart 

gaat branden wanneer we op onze beurt God 

liefhebben met heel ons hart.  

 

 

 

Getuigenis van een moniale, ocso  

 

Minne gaat uit van God, de meest Verhevene, en 

keert ook weer naar God terug, de allerhoogste 

Heer. Want God is liefde en ‘de liefde (minne) is uit 

God. Wie liefheeft is uit God geboren en kent God’  

(1 Joh.4,7-8).  
 

Minne is een kringloop die vanuit God voortkomt en 

weer naar God teruggaat, zoals ook regen en 

sneeuw. Naar het woord van Jesaja vallen ze uit de 

hemel en keren ze pas terug, ‘als ze de aarde 

doordrenkt en de grond bevrucht hebben’ (Jes. 

55,10-11). 
1
   

 

                                                 
1
 P. Klaas Blijlevens, Zeven keer Heilige Minne, Halewijn, 2018, p. 35. 
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Ach, heilig liefdesverlangen, 
hoe sterk is uw kracht 
in de minnende ziel. 
 

                        7de Manier van Minne 

 

De eerste kennismaking met het geschriftje Van Seven Manieren van Heileger Minnen 
2
 was 

voor mij een schok van herkenning. Het was 1990 en in onze abdij gaf Prof. Herman 

Vekeman inleidingen over de zalige Beatrijs en haar geschrift. Ik was al geruime tijd in de 

abdij, vertrouwd met het cisterciënzerleven en toch voelde het aan als een thuiskomen. Hier 

stond zo duidelijk uitgedrukt waar mijn 

verlangen vandaan kwam, dat diepe 

verlangen om bemind te worden, me te laten 

beminnen, om te groeien in het kunnen 

ontvangen van de Minne, steeds dieper en 

verder.  

Dit bracht onder woorden wat mij o.a. naar 

de abdij van Nazareth had gebracht:  

niet wat ik voor God zou kunnen doen, maar 

wat God voor - en mét mij wilde doen. 
 

Bij alle ervaringen van het reguliere leven in het spoor van Benedictus en Bernardus, was dit 

steeds het enige wat mij keer op keer raakte, wat mij leven gaf. Al het andere dat gevraagd 

werd om (voor de Heer) te doen, was in dit licht van minder belang. Niet omdat het 

onbelangrijk was, maar dit - de Minne die van God uitgaat en naar God teruggaat - was zo 

stralend.  
 

Een abdij lijkt voor velen een oase van rust, en dat is ze ook. Maar ieder van u weet dat er 

veel te doen is. Dit werk of dat werk, de lectio of het koorgebed: wat moest er voorrang 

krijgen? Wat staat bovenaan op mijn ‘to do’-lijstje in de abdij?  

Past God eigenlijk wel op een lijstje? Nee, maar het leven moet toch geleefd worden. En dit 

woord van de zalige Beatrijs gaat daarover, over wat vooraf gaat aan elk werk: het ‘blijven’ in 

Zijn verlangen. Gods oneindig verlangen dat mijn nietig verlangen steeds voorkómt, mijn 

droge grond drenkt en vruchtbaar maakt, op ‘wijzen’ en manieren die niet uitgestippeld zijn, 

maar die altijd goed zijn.  

Hoe had Beatrijs dat zo treffend kunnen verwoorden? 
 

Vrij snel stelde ik mezelf de vraag: kende Beatrijs vriendschap, kreeg ze steun van anderen? 

Ik zocht er naar in de Vita en vond er Ida van Nijvel met wie Beatrijs spreekt over haar diepe 

verlangen om Christus te ontmoeten. Ook in de eigen gemeenschap zal ze wel iemand gehad 

hebben die haar vertrouwen genoot.  
 

Ik denk terug aan de genade die Pater Frans Vromen voor mij betekende, een benedictijn van 

de Paulusabdij te Oosterhout, die ik vanaf mijn 17
de

 kende. Met hem heb ik altijd vrijuit 

kunnen spreken over die hunkering, die niet te stillen honger in hart en lichaam, die pijn en 

vreugde. Zijn luisteren en aanwezig zijn waren voor mij een grote ruimte waarin ik kon 

groeien. Een stille glimlach en bij ieder afscheid dat korte woordje van Hadewijch, ‘levet 

schone’ was het enige wat hij zei. Er was ook geen nood aan raad maar wel een verlangen om 

te delen, een deelgenoot te hebben die in groot respect en liefde getuige was.   
 

Ook in de Seven Manieren trof ik geen inmenging aan. Niemand heeft er in geroerd, eraan 

getrokken of gemanipuleerd. Beatrijs schrijft zeer helder en klaar over wat zij heeft 

meegemaakt, wat er zich in haar hart en lichaam afspeelde, hoe God met haar bezig was. Die 

helderheid en klaarheid maken het werkje zeer aantrekkelijk. 
 

 

 

                                                 
2
 Beatrijs van Nazareth, Seven Manieren van Minne, Pelckmans, 2000. 
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De eerste Maniere van Minne begint met een zin die zo echt en realistisch is, dat je als het 

ware een dankbare zucht slaakt als je die leest.  

Beatrijs onderstreept het nog eens en ook voor mezelf kan ik dat niet genoeg zeggen:  
 

 Die ierste es ene begerte die comt  

 werkende uter minnen. 
3
 

 

De mens komt in beweging vanuit de kracht van het verlangen dat naar boven gekomen is. Je 

wordt verrast door het binnendringen in een andere wereld in jezelf.  

Als je bewustzijn open is, kan je doopgenade ineens naar boven komen. Of anders gezegd : 

het in- en uitgaan van het Woord, de actieve tegenwoordigheid van Christus worden we in ons 

gewaar. Dat is iets wat we niet kunnen programmeren, het is ook geen truc die je kunt leren. 

Toch kan iedereen bij zichzelf vaststellen dat je, als je geraakt wordt in bijv. een Eucharistie, 

een lezing, je hierop reageert met een grotere ijver, vurigheid voor gebed of naastenliefde. 

Ook een mystieke ervaring zorgt voor een heroriëntatie of intensivering van onze 

waardenbeleving en van ons gedrag. Het is een stuwend element in onze dagelijkse bekering. 
 

Beatrijs verwoordt het verder in v. 4:  
 

Si moet lange regneren int herte  

eer si al die wedersake wale mach verdriuen  

ende si moet met crachte  

ende met behendicheiden werken  

ende vromelike toenemen in dit wesen. 
4
 

 

Vanuit de Vita weten we dat Beatrijs zich eerst met de uiterlijke mens, de buitenkant heeft 

beziggehouden. Daarna gaat ze naar de innerlijkheid van haar hart kijken. 
5
 Daar ziet ze dat er 

door dit verlangen een strijd in het hart ontstaat.  

Met het hart, in de bijbelse betekenis van het woord, wordt het centrum van de mens 

aangeduid, en dat centrum staat voor de hele persoon. In het hart zetelen de krachten van het 

leven, maar ook de tegenkrachten, ‘de tegenstander’ zoals de monastieke traditie die soms 

noemt.  
 

Mij is gevraagd vanuit eigen ervaring te spreken en daarom stel ik de vraag: ‘Wat doet de 

Godsliefde om mijn hart te veroveren, te verlokken, tot vriend te bewegen, tot woning te 

maken?’  

In het Evangelie horen we Jezus zeggen: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ 

(Joh.14,2). Ons hart heeft ook veel ruimte, heeft vele kamers en kamertjes waarvan sommige 

voor de genade gesloten zijn. Reeds bij Antonius de Grote lezen we over de strijd die hij in 

geest en lichaam moet leveren om God in heel zijn hart toe te laten, om zo de mens te worden 

waartoe hij geschapen werd. Antonius is - om zo te zeggen - mijn eerste liefde. Hij is de deur 

die toegang gaf/geeft tot de taal en tot het uitdrukking kunnen geven van heel het gebeuren 

dat zich afspeelt in ons hart en in iedere cel van ons lichaam.    
 

Het wezenlijke wat Beatrijs hier zegt, is dus dat de strijd, de harte-strijd die in haar woedt, 

gedragen wordt door God die ons het eerst heeft bemind, en die ons verlangen stuwt naar 

levensgemeenschap met Christus.   
 

De ziel ervaart een verlangen om God lief te hebben zoals Christus God heeft liefgehad. 

Beatrijs wil leven volgens het Beeld en de gelijkenis waartoe de ziel geschapen is. Dit 

getrokken worden, dit verlangen dat voortkomt uit de minne is gericht op de adel, de 

zuiverheid en de vrijheid van de mens. 

                                                 
3
 Beatrijs van Nazareth, Seven Manieren van Minne, Pelckmans, 2000, p. 46 v. 3-4. 

4
 Ibid. p. 46 v. 4-7. 

5
 Dr. H.W.J. Vekeman, Hoezeer heeft God mij bemind, Kok-Kampen, 1993, p. 50, § 42. 
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Ze zegt dus dat de basis van alles wat ze gaat beschrijven, ligt in het verlangen van de 

mens om inderdaad te leven en te beminnen in overeenstemming met de diepste bedoeling 

van de menselijke persoon. 
6
 

 

We kunnen die strijd, die levenslange strijd dus aan omdat Gods genade zelf voor het 

ontwaken gezorgd heeft. Beatrijs plaatst hiermee alles in het juiste perspectief. Ze staat 

nergens op de rem én ze vergroot niets uit. Hoop en geloof gaan hand in hand. 
 

Vervolgens schrijft Beatrijs dat dit verlangen een 

‘gepassioneerd verlangen’ is. Anders gezegd, heel 

de kracht van ons begeertevermogen wordt 

aangesproken. Het is met hartstocht, een 

hartstocht die zich uitdrukt in ons lichaam, het 

gebeurt met heel ons zijn.  

Dat is voor mij iets heel belangrijks: in mijn 

lichaam zijn - als het ware - mijn 59 levensjaren 

opgeslagen en aanwezig, als de jaarringen van een 

boom, en die willen allemaal meedoen en 

meedelen in de vreugde en de pijn.  
 

Om het met de woorden van Beatrijs te zeggen: ze wil de Heer ‘trouw dienen’, ‘moedig 

volgen’, ‘waarachtig beminnen’. Het is duidelijk dat dit verlangen, dit Godsverlangen geen 

hunkeren is naar een onmogelijke droom. We streven naar de verwerkelijking van de 

waarheid van ons zijn. Op dat niveau bevinden we ons. 
 

In Gen.1,26 lezen we dat God de mens naar zijn Beeld en gelijkenis geschapen heeft.  

God heeft de mens geschapen met een aangeboren capaciteit naar Hem toe, aldus Michael 

Casey, ocso. Omdat deze menselijke capaciteit naar God toe, deze verenigbaarheid met God, 

ingeschapen is, is elke menselijke beweging in de richting van God ook een resultaat van deze 

gave. Het verlangen naar God is een gave die we gekregen hebben en waar we genadevol mee 

kunnen instemmen.  

Dat schept voor mij een enorme ruimte, een koepel over heel mijn leven: ik leef onder zijn 

zon.  
 

Nog eens anders gezegd: groeien in eenheid met God is een noodzakelijk onderdeel van het 

menselijk geluk.  

In de retraite die Pater Klaas Blijlevens ons in 2009 over de Seven manieren van minne gaf, 

sprak hij hierover. Door het verlangen ontdek je je gave : je bent geschapen naar Gods Beeld, 

én je ontdekt je opgave : aan Gods Beeld gelijkvormig worden. Dat is dus het herstel van het 

imago Dei zijn. En met de apostel Paulus mogen we toevoegen: dat Beeld Gods is Christus.  

Dus de juiste leer over wie ik ben, wie de mens is, namelijk Gods Beeld, dat is de kijk die ik 

op mezelf mag hebben: ik ben goed geschapen.  

Het verlangen naar het herstel van de gelijkenis, naar loutering, vertrekt dus vanuit deze gave. 

Voor mij is de essentie hiermee kort, krachtig en dynamisch weergegeven.  
 

Hetzelfde maar weer iets anders uitgedrukt: Beatrijs die vurig verlangt, zegt: Ik word er toe 

aangetrokken om te verkrijgen en te beleven, namelijk dat dit herstel mag geschieden, want 

dat is bijzonder beminnenswaard, men moet er zorg voor dragen. 
7
 Ze wil het ‘verkrijgen’ en 

‘beleven’, en vanuit deze scheppingsvisie ontstaat er dus een levenspraxis, een levenswijze. 
 

In een cisterciënzerabdij betekent deze levenswijze dat we als gemeenschap onder één dak 

leven vanuit hetzelfde verlangen en geloof, zoals Beatrijs leefde temidden van haar 

                                                 
6
 P. Klaas Blijlevens, Zeven keer Heilige Minne, Halewijn, 2018, p. 36. 

7
 Beatrijs van Nazareth, Seven Manieren van Minne, Pelckmans, 2000, p. 46 v. 11-15. 
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medezusters met wie ze het zelfde geloof deelde. Tegelijk kan het individuele ervaren heel 

verschillend zijn.  
 

Een herinnering als jonge novice zal me altijd bij blijven: na een vergadering in Westmalle 

kwam Dom Gerard Mathijsen van Egmond naar ons, om over Cabasilas te spreken. De dag 

nadien sprak ik met Moeder Benedicta, mijn overste. Ze dacht dat ik het wel erg moeilijk 

gevonden had. Ik ontkende dat en begon enthousiast te vertellen, o.a. over wat het doopsel 

voor mij betekende. Moeder Benedicta begon te wenen en ik realiseerde me dat ik 

verondersteld had dat zij, zeker als overste, daar ook daadwerkelijk dezelfde ervaring van had. 

Dat was bij haar anders, maar we vonden elkaar, toen en ook later steeds weer, voorbij onze 

verschillende ervaringen, omdat we door dezelfde Geest bewoond werden en verlangden om 

God vuriger te zoeken en met Hem verenigd te worden.  
 

In een gemeenschap komen dus verschillende genadegaven voor, maar de grootste blijft de 

liefde, de minne, die door ieder van ons heen wil stromen naar de ander, naar elk ander, naar 

iedere mens die de Heer ons toevertrouwt.  
 

 

 

Lieve zusters, 
 

Moge het verlangen, zoals de Zalige Beatrijs het beschrijft in de eerste manier 
 

 Een verlangen dat zonder twijfel voortkomt uit de minne,  

 namelijk dat de ziel die onze Heer  trouw wil dienen, navolgen en beminnen,  

 naar binnen getrokken wordt, in het verlangen te  mogen ontvangen …  

 de vrijheid en de adel waarin ze gemaakt is door haar Schepper,   

 overeenkomstig zijn Beeld en tot zijn gelijkenis. 
 

óns verlangen en hunker inspireren  

en brandend houden bij onze inzet en toewijding 

tot een steeds grotere vrijheid,  

een ere-dienst aan God en zijn mensen. 
 

In diezelfde geest zullen we straks  

bij het Christus Koning-feest bidden: 
 

 God onze Vader,  

 Gij hebt uw welbeminde Zoon  

 tot Koning verheven van alles wat bestaat.  

 Voor onze vrijheid is Hij tot het uiterste gegaan 

 en heeft zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt. 

 Moge onze inzet en toewijding  

 een hulde zijn aan U,  

 een ere-dienst tot Hij wederkomt,  

 Jezus Christus, uw Zoon. 

 

 

Van ganser harte een zalig hoogfeest toegewenst 

en een genadevolle Advent, verlangend uitkijkend naar Christus’ komen, altijd nieuw! 
 

  Zr Kirsten en het UVC-comité 
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