
Zeven manieren van Minne 
Een hedendaagse visie 

 
 
 
De zalige Beatrijs van Nazareth (1200-1268) beschrijft in dit oudste Dietse traktaatje zeven manie-
ren waarop de mens groeit in liefde voor God. Het gaat niet om zeven trappen of stadia, maar om 
vormen-manieren. Je kunt er weliswaar een spiraalvormige opgang in ontdekken, maar – zoals alle 
realiteiten in het geestelijke leven – betekent een bepaalde vorm nooit dat de eerder doorleefde fa-
sen niet kunnen  terugkeren. Het belangrijkste bestaat erin open te staan voor wat er in en aan je ge-
beurt, te blijven groeien, te blijven verlangen. 
 
Bij iets wat uit zeven bestaat, is het centrale getal vier.  Ik wou bijgevolg nagaan of er geen andere 
structuur mogelijk is dan de klassieke paren van de tweede en derde, en vierde en vijfde manier. 
De vierde manier staat dan centraal. Het gaat om de climax, het toppunt van de liefde (waartoe velen 
de liefde in onze tijd en SL ook herleiden). 
Daaromheen zijn er twee manieren die pijn doen en waar we aan lijden : de derde manier (de on-
macht, het menselijke onvermogen om lief te hebben), de vijfde manier (het niet kunnen blijven op 
het hoge niveau, altijd terugvallen, het schroeien van het vuur) 
Daaromheen zijn er twee manieren van rust : de tweede manier (de rust en vanzelfsprekendheid van 
het begin) en de zesde manier (de vrede en harmonie na vele jaren minne-leven) 
Daaromheen twee manieren die veel tijd vragen en lang kunnen duren : de eerste manier (het ontlui-
kende hart, het gewekt worden door/voor de liefde) en de zevende manier (het opgenomen worden 
in de Liefde, het uitzicht op de Minne die alles wat niet minne is doet ervaren als ballingschap) 
Of beeld van een berg met twee kanten : mens-kant en God-kant.  
Langs de mens-kant een lange aanloop (1), een steiler stuk (2) , een heel steil stuk (3), de top (4) en 
langs de God-kant steile afdaling (5), minder steil stuk (6) en lange uitloop (7) 
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De eerste manier of de ontluikende liefde 
“Dirste manire mut lange regneren int herte”. 
De eerste manier is wellicht, voor zover dit meetbaar is, een van de manieren die de meeste 
tijd in beslag neemt. Het is de lange voorbereidingstijd van de ontluikende liefde. Een mens 
wordt geboren, maar is heel zijn leven op weg naar menswording. De liefde moet wakker ge-
maakt, het hart gewekt worden en dit kan een mens niet zelf. Het gebeurt aan ons. We wor-
den verliefd; we worden door God geroepen of aangeraakt. Iets gebeurt in het diepste van 
ons wezen en dat opent een energiebron die heel ons verdere leven bepaalt. Er wordt een 
verlangen losgeslagen, een hunker die de motor wordt voor alles wat daarna gebeurt. 
Een mens kan heel wat leven achter de rug hebben vooraleer het hart gewekt is door een 
sterke liefde. Een mens kan eigen projecten hebben, maar als God zijn Woord fluistert dan 
wordt iets geraakt (gekwetst), dat alle plannen doorkruist en een nieuwe richting in stuurt. 
Wij zijn vaak bang voor ons begeren. Beatrijs wijst ons de weg naar het authentieke hartsbe-
geren en nodigt ons uit daarop te vertrouwen. In het religieuze leven kan dit de lange aan-
loopperiode zijn van een ontluikende roeping. 
Van dan af wil deze mens enkel “vorderen mach ter minnen”. 
 
De tweede manier of de spontane dienstbaarheid 
Het hart dat gewekt is voor en door de Minne, en zich erop toelegt steeds meer de liefde te 
zoeken, heeft keuzes gemaakt en kan zich nu onbaatzuchtig dienstbaar opstellen. De minne 
werkt, ze dient en ze vindt hierin een genoegen. Ze rekent niet op loon. Inspanningen vallen 
haar licht en zelfs in tegenspoed blijft ze vredig. De liefde stroomt. De dingen gaan vanzelf, 
zonder strijd. Het zijn gemakkelijke, spontane tijden.  
In het religieuze leven vind ik dit terug in de eerste periode vol enthousiasme en edelmoe-
digheid.  Alles gaat goed. De zusters zijn geweldig en kunnen alles. De communiteit is een ge-
meenschap van complementaire talenten. Het trappistinnenleven is werkelijk top. 
 
De derde manier of het failliet van het menselijk vermogen 
Ons hart is geraakt en we willen beminnen, maar steeds weer stoten we op de grenzen van 
ons menselijk kunnen. Onze zelfbetrokkenheid komt zijn tol opeisen. We willen liefhebben, 
maar altijd zijn er weerhaakjes die ons op onszelf terugwerpen. Het ligt boven de macht van 
de mens om zich helemaal over te geven aan de liefde.  Het begeren is zo groot; het blijft 
kwetsen. Het is de pijn van de onvoldaanheid, het zoveel verder willen reiken dan menselijk 
mogelijk is; we kunnen de liefde niet genoeg doen. We willen helemaal thuiskomen in ons 
eigen liefdesverlangen, maar we kunnen dit niet bereiken. De blijvende onvoldaanheid doet 
pijn. De absoluutheid van onze eigen onmacht nog meer. In die pijn, in dit onvermogen moe-
ten we het uithouden. In het religieuze leven bots ik op mijn beperktheid en mijn zwakheid. 
Zowel de communiteit als de overste als God als ikzelf zijn niet zoals ik gedacht had… Er is 
veel strijd en pijn omdat alles zo anders is dan verwacht. 
 
De vierde manier of de euforie, het feest van de liefde, de extase 
We krijgen een topervaring, euforie, extase, overvloed van liefde waarin we helemaal verzin-
ken. We ontdekken de mateloze verrukkingen van de Minne, die ons uit onszelf trekt, genot-
vol binnen in de Minne. Ons geluk kent geen grenzen; al onze verlangens lijken vervuld te 
zijn. We voelen ons e e n met de Minne en zijn buiten onszelf van vreugde en geluk. De ziel 
voelt een overvloed van zaligheid en een grote volheid van het hart, als een vat dat over-
stroomt.  Er lijkt verder niets meer te verlangen. Zo mag het altijd zijn… In het religieuze le-
ven voel ik me helemaal e e n met mezelf, met de anderen, met God. Het gebed gaat vanzelf. 
Het is een bad vol genade. God is me meer nabij dan ooit. 
 
 



 
De vijfde manier of de ervaring van liefdes onuitputtelijkheid 
De onstuimigheid van de vierde manier lijkt een storm in onszelf los te slaan, die wij niet kun-
nen inperken en pijnlijk ervaren. Nadat we helemaal e e n geworden zijn in de Minne voelen we 
ons verwond, onteigend. Het is alsof iemand anders de controle overneemt. We voelen onze 
eigen fundamenten afgebroken worden, onmachtig op eigen kracht die sterke liefdeservaring 
vast te houden. We ervaren de louterende kracht van de Minne, als een verslindend vuur. Het 
stormt, het schroeit, het kwetst. We worden steeds meer in het verlangen binnengetrokken, 
verteerd door de liefde die verwondt. Ik kan die eenheid, die ik ervaren heb, niet vasthouden, 
niet volhouden. Ze ontglipt me. Ik word teruggeworpen op mezelf maar het verlangen, de min-
ne is nog groter geworden.  God valt niet te controleren of te beheersen. Hij komt niet op com-
mando. Ik voel me weerloos in zijn handen, uitgenodigd compleet op Hem te vertrouwen maar 
het kolkt en raast in mezelf… 
 
De zesde manier of de volle rijpheid van de liefde 
De storm is gaan liggen. De Minne zegeviert en is onze vaste woonplaats geworden. We zijn 
vrij geworden in de Minne, die helemaal vrij spel krijgt in ons leven – als een vis in het water 
of een vogel in de lucht. Er is geen strijd meer; alles gaat spontaan, vanzelf. We wonen in de 
liefde. Er daalt vrede neer in het hart, in het besef van de eigen nietigheid en dat brengt rust. 
Leven onder de heerschappij van de minne geeft een koninklijke vrijheid, maar ook een grote 
durf en dynamisme. Hebben we het verst mogelijke bereikt ?  
In het religieuze leven is de strijd gaan liggen. Ik weet wie ik ben, waar ik sta, wat ik mag ver-
wachten van de ander, van God. Ik leef dankbaar en rustig als te-vreden mens. 
 
De zevende manier of de eeuwigheidsdimensie 
Na alle belevenissen van de Minne is er enkel nog het verlangen om voorgoed in de Minne te 
blijven.  We willen voorgoed opgenomen worden in de Liefde.  Het uitzicht op de Minne doet 
alles wat niet minne is ervaren als ballingschap. We verlangen naar de Overkant, naar het he-
melse vaderland (“Naar een wijd land deed Gij mij uitgaan, gaf mij vrijheid op grond van zijn 
gunst” ps 18) waar we nooit meer gescheiden worden van de Minne. We ervaren en weten dat 
Iemand trekt en roept.  Daardoor voelen we nog sterker hoe we hier als balling leven. We zien 
uit naar het eeuwige leven waar we helemaal eengeworden zullen zijn met God.  Moge God ons 
allen daartoe brengen. Amen. 
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