De Brandende Bede 22 – 25

Zoals de apostelen
22. Deze navolgers van de apostelen
zullen preken met veel kracht en wondermacht,
en wel zo groot en zo schitterend
dat zij alle geesten en harten ontroeren, overal waar zij preken.
Aan hen zult gij uw woord geven,
uw eigen mond en uw wijsheid,
waaraan geen van hun vijanden kan weerstaan.
23. Als koning van de heilsdaden van Jezus Christus, de veelgeliefde,
zult gij temidden van deze veelgeliefden
uw welbehagen vinden.
Immers, zij zullen geen ander doel hebben in al hun missies
dan u alle eer te geven van de buit die zij zullen behalen.
24. Door hun algehele overgave aan de Voorzienigheid
en hun devotie tot Maria
zullen zij de zilverwitte vleugels hebben van de duif,
dat wil zeggen de zuiverheid van leer en zeden
en een goudgele rug,
dat wil zeggen een volmaakte liefde jegens de naaste om hun gebreken te verdragen
en een grote liefde tot Jezus Christus om zijn kruis te dragen.

De berg van God
25. Gij alleen, als Koning van de hemelen en Koning van de koningen,
zult deze missionarissen van de massa afzonderen
als evenzovele koningen om hen witter te maken
dan de sneeuw op de berg Salmon,
berg van God,
weelderig begroeide en vruchtbare berg,
beboste en met kleigrond bedekte berg,
berg waarin God wondervol behagen schept
en waarop hij verblijft en voor altijd verblijven zal.
Heer, God van waarheid,
wie is deze geheimvolle berg waarvan gij ons zoveel wondere dingen zegt?
Wie anders dan Maria, uw dierbare bruid
waarvan gij de fundamenten hebt gelegd op de toppen van de hoogste bergen?

Duizendmaal gelukkig
Gelukkig, ja duizendmaal gelukkig de missionarissen
die gij zo goed hebt uitgekozen en voorbestemd
om met u te verblijven op deze weelderig begroeide en goddelijke berg
om daar koningen der eeuwigheid te worden
door hun minachting van de aarde en hun opgaan in God,
om daar witter te worden dan sneeuw
door hun verbondenheid met Maria, uw geheel schone,
geheel zuivere en geheel onbevlekte bruid,
om daar verrijkt te worden met de dauw des hemels en het vette der aarde,
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met alle tijdelijke en eeuwige zegeningen waarvan Maria geheel vervuld is.
Juist vanaf de top van die berg
zullen zij als een andere Mozes
door hun vurige gebeden pijlen afschieten tegen hun vijanden
om hen te vernietigen of te bekeren.

Maria en de bergen van Jezus
Precies op deze berg zullen zij
uit de mond zelf van Jezus Christus, die daar altijd verblijft,
inzicht ontvangen in zijn acht zaligsprekingen.
Op deze berg van God ook zullen zij van gedaante worden veranderd met hem
als op de Tabor,
zullen zij sterven met hem
als op de Calvarieberg,
zullen zij ten hemel stijgen met hem
als op de Olijfberg.

Suggesties om met de tekst om te gaan:
-

-

-

Ik trek bewust tijd uit en maak me vrij om in aanwezigheid van God te komen en
open te komen staan voor zijn denkwijze.
Ik kies een vast moment van de dag, of van de week, om te voorkomen dat mijn
voornemen ‘verdampt’.
Ik vraag aan Maria en aan de Heilige Geest om mij te helpen bij het lezen van de
tekst, stil te staan bij elk van de zinnen en de draagwijdte van de woorden tot mij te
laten komen.
Ik probeer mij de heilige Montfort in te denken toen hij die teksten schreef, zijn vurig
verlangen om Jezus Christus te dienen en medewerkers te vinden voor de zaak van
God.
Ik sluit af met tien Weesgegroeten en het gebed dat op de bladwijzer staat die ik
ontvangen heb.
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