Vrijdag 24 augustus
Vijfde dag in de noveen tot de zalige Beatrijs
Op een dag toen het stoffen paardje en het fluwelen konijn
in een hoek van de kinderkamer op de grond lagen, vroeg het konijn:
“Wat is ´echt´? Betekent dat dat er een hendel uit je steekt en
dat er dingen binnenin je ronddraaien?”
´Echt´ is niet hoe je bent gemaakt,” zei het paard.
“Het is iets wat aan je gebeurt als een kind heel lang van je houdt,
niet alleen om mee te spelen, maar echt, echt van je houdt – dan word je echt”.
“Doet het pijn?” vroeg het konijn.
“Soms”, zei het paard, “maar als je echt bent, ben je niet bang voor pijn”.
“Gebeurt het in één keer, als wanneer er iets opgewonden wordt?”
“Nee,” zei het paard.
“Je hebt een lange tijd nodig om echt te worden. Daarom gebeurt het ook niet vaak met
diegenen die snel breken, of die scherpe randen hebben, of die voorzichtig bewaard moeten
worden. Tegen de tijd dat je echt bent, is meestal het grootste deel van je haar eraf
geknuffeld, je ogen vallen eruit, je wordt gammel in je gewrichten en je ziet er haveloos uit.
Maar al die dingen zijn niet belangrijk meer als je echt bent.”
The Velveteen Rabbit (Het fluwelen konijn), Margery Williams

Dit citaat uit een Engels verhaal voor kinderen of voor iedereen die een kinderhart
heeft, raakt naar mijn gevoel de kern waar het om gaat in de Vita en de Seven
Manieren van Minne van Beatrijs, namelijk: je ten diepste bemind voelen door God en
dit doorheen je hele lijf, je hele hebben en houden laten doordringen zodat je zelf
helemaal opgaat in die Minne. Door dit opgaan in die Minne, in die oneindig diepe
en gratuite liefde van God kun je zelf ook Minne worden voor anderen. Het is dat wat
er gebeurt in het leven van Beatrijs. Zij stelt zich steeds meer open voor die
goddelijke liefde en beseft dan dat zij menselijkerwijs altijd te kort zal schieten in het
terug beminnen van God maar dat dit voor God niets uitmaakt. Daardoor kan zij een
instrument worden voor Zijn liefde en wordt zij ‘echt’.
Daarin is Beatrijs voor mij een voorbeeld
in mijn monastieke leven omdat het erom
gaat die liefde van God in mij te laten
groeien, die liefde in mij toe te laten, die
liefde te ontvangen en daaraan mee te
werken. Dus met open handen en een
open hart en zo doorgeefluik te worden
voor de Minne.
Zalige Beatrijs
Wees onze voorspreekster bij de Heer en
wil voor ons bidden.

