
Donderdag 23 augustus 

 

Vierde dag in de noveen tot de zalige Beatrijs 

 

Minne is de weg 

 

In het begin van de veertigdagentijd hadden wij dit jaar een 

gemeenschappelijke retraite over de zeven manieren van de Minne van de 

Zalige Beatrijs van Nazareth door broeder Jos Huls. Hij gaf heel 

inspirerende conferenties. De “Zeven manieren van Minne” gaat over Gods 

liefde die zich in haar hart als begeerte doet kennen, over het Hem willen 

dienen, het verlangen naar Hem, de ervaring van pijn en vreugde en hoe 

Zijn liefde groeit in haar hart tot volmaaktheid.  

 

Ik luisterde naar de conferenties en eerst hoorde ik de woorden van 

broeder Jos, dan hoorde ik zijn hart en daarna het hart van Beatrijs van 

Nazareth. Uiteindelijk hoorde ik ook de stem diep in mijn hart. De Zeven 

manieren van Minne heeft mij naar mijn binnenste gebracht. Wat de Zalige 

Beatrijs heeft geschreven in de middeleeuwen over haar ervaring van Gods 

liefde in de zeven manieren is nog altijd geldig bij onze 

roepingservaringen. Haar woorden raken mijn hart en openen het om te 

gaan zien wat in mijn binnenste gebeurt. Ik voel heel sterke verlangens 

naar Hem en naar het dienen van Hem en het navolgen van wat Hij wil dat 

ik doe. De stem nodigt mij uit mijn hart met heel mijn wezen te volgen. Er 

leeft altijd weer een vraag in mijn hart : wat wil Hij dat ik doe. Dat 

verlangen laat mij weten dat mijn menselijk werk niet goed (genoeg) is, te 

beperkt, en daarom heb ik het werk van mijn werelds leven in zijn handen 

gelegd en ben ik ingetreden in het klooster om Hem met gebeden te 

dienen. Ik verlang naar Hem en dat verlangen groeit elke dag. Hij leeft in 

mijn leven en toch niet. Hij blijft bij mij en toch niet. Die gevoelens zijn 

pijnlijk maar tegelijkertijd brengen ze vreugde in mijn hart. Dat geeft mij 

kracht. Maar ik begrijp niet helemaal wat er in mijn hart gebeurt. Nu versta 

ik vanuit de zeven manieren dat Zijn liefde in ons hart begeert en wij 

daaraan trouw moeten blijven, en deze stem innerlijk kunnen volgen. Ik 

ben een beginneling op die weg. Nu besef ik waar ik mij bevind en hoe ik 

op die weg verder kan gaan. Voor mij vormen de zeven manieren van  

Minne de richtlijn op mijn weg naar Hem.  

Ik ben de Zalige Beatrijs van Nazareth heel 

dankbaar voor haar wijsheid en leiding die 

zij ons heeft gegeven door die zeven 

manieren. 

 

Zalige Beatrijs 

Wees onze voorspreekster bij de Heer  

en wil voor ons bidden. 


