
 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 augustus 

 

Zevende dag in de noveen tot de zalige Beatrijs 

 

Goddelijke Levenskracht 

 

Toen ik zo’n 20 jaar geleden voor mijn professie stond, kreeg ik van één van mijn 

medezusters een zelfgemaakt gebedssnoertje dat me vanaf die dag zou vergezellen 

en niet meer van me zou wijken, ik mocht er iets laten inbranden wat me zou kunnen 

helpen op de weg die voor me lag en wat me tot steun zou zijn. In die dagen was ik 

Beatrijs ’ Zeven manieren van Minne’ aan het lezen en een woord uit haar zesde 

manier raakte me toen diep. 

 

“Ze ervaart een goddelijke levenskracht, 

een heldere puurheid, een geestelijke zoetheid,  

een begerenswaardige vrijheid, een scherpzinnige wijsheid,  

een zalige gelijkheid ten opzichte van God”. 

 

Goddelijke LevensKracht, het liet me niet meer los. Ik liet het woord in het kruisje van 

mijn snoertje pyrograferen. Beatrijs haar enige doel is de eenwording, het verzinken 

in de Minne, in God. Het gebedssnoertje in mijn zak kreeg met dit woord enkel het 

zelfde doel, me te oefenen in de “Memoria Dei”, de voortdurende herinnering aan 

God en dit met Zijn genade om zo eens één en al Minne te worden. Elke dag 

opnieuw, telkens ik me tracht te concentreren op dit ene woord, die levenskracht die 

Beatrijs stuwde in haar opgang naar God voel ik me een klein deel van een groter 

geheel. Dat was ook haar taak als Cisterciënzerin, het groter geheel van de mensheid 

op te nemen in haar streven, maar het is ook onze taak vandaag om steeds dieper 

door te dringen in dit Goddelijke mysterie en zo bij te dragen aan de volheid, de 

heelheid van onze gebroken, onvoltooide wereld. 

 

Zo werd dit kleinood voor een mij een anker dat me thuisbrengt. 

 

Zalige Beatrijs 

Wees onze voorspreekster bij de Heer en wil voor ons bidden. 

  


