De Brandende Bede 13-17

Montfort richt zich nog steeds tot de Zoon
Om deze passage goed te verstaan moet je even de voorafgaande passage voor
ogen houden die we aldus samenvatten: “Jezus, wat vraag ik u? Ware dienaren van
uw moeder die door middel van een ware devotie tot haar, overal waar zij heengaan
de kop van het oude serpent zullen verpletteren. En dan citeert Montfort op zijn
manier een zin uit Genesis waar God zich na de zondeval tot de slang richt: “Ik zal
vijandelijkheden scheppen tussen u en de vrouw, tussen uw nazaten en die van
haar en zij zal uw kop verpletteren”. Het hele nummer 13 is een biddend
commentaar op stukjes uit deze zin.
13. Het is een feit, grote God, dat de demon, zoals gij voorzegd hebt,
uitgebreide strikken zal leggen voor de hiel van deze mysterievolle vrouw,
en dus ook voor dit kleine corps van haar kinderen
die tegen het einde van de wereld zullen komen.
Er zullen ook grote vijandelijkheden ontstaan tussen deze begenadigde
nazaten van Maria en het vervloekte gebroed van Satan.
Het is echter een puur goddelijke vijandschap,
de enige waarvan gij de bewerker zijt. “Ik zal vijandschap stellen.”
Deze gevechten en deze vervolgingen, die de nakomelingen van Belial
zullen teweegbrengen tegen die van uw heilige Moeder, dienen slechts
om de invloed van uw genade, de moed van hun deugd
en het gezag van uw Moeder meer te doen schitteren.
Al vanaf het begin van de wereld hebt gij haar immers gelast
om deze hoogmoedige te verpletteren door de nederigheid
van haar hart en van haar hiel: “Zij zal uw kop verpletteren”.
14. “Anders laat mij sterven.”
Is het niet te verkiezen dat ik sterf eerder dan er getuige van te zijn hoe gij, God,
iedere dag zo gruwelijk en zo ongestraft beledigd wordt,
en ik iedere dag meer in gevaar loop meegesleept te worden
door de stortvloeden van ongerechtigheid die aanzwellen?
Duizend andere manieren van sterven zouden voor mij draaglijker zijn.
Ofwel zend mij hulp vanuit de hemel ofwel ruk mijn ziel weg.
Als ik niet de verwachting had dat gij vroeg of laat
deze arme zondaar zult verhoren in het belang van uw eer,
zoals gij reeds vaak zoveel anderen verhoord hebt:
“Die arme mens heeft geroepen en de Heer heeft hem verhoord”,
dan zou ik zonder aarzelen tot u bidden met een profeet:
“Neem mijn levensgeest weg”.
Maar het vertrouwen dat ik heb in uw barmhartigheid
doet mij met een andere profeet zeggen:
“Ik zal niet sterven maar leven
en de wonderwerken van de Heer verkondigen”,
tot ik kan zeggen met Simeon:
“Gij laat nu uw dienaar in vrede gaan omdat mijn ogen het heil hebben gezien
dat gij ten aanschouwen van alle volken hebt bereid…”
5

Montfort richt zich tot de Heilige Geest
15.“Laat uw uitverkoren niet uit uw gedachte gaan.”
Heilige Geest, denk eraan met uw goddelijke en trouwe bruid Maria
kinderen van God voort te brengen en te vormen.
Gij hebt het hoofd van de uitverkorenen gevormd met haar en in haar;
met haar en in haar moet gij ook al zijn ledematen vormen.
Gij verwekt geen enkele andere persoon in de godheid,
en toch zijt gij het die de mensen naar het beeld van Jezus omvormt;
alle heiligen van vroeger en zij die zullen komen,
zijn het werk van uw liefde in eenheid met Maria.
16. Het eigen rijk van God de Vader heeft geduurd tot de zondvloed
en is afgesloten met een stortvloed van water;
het rijk van Jezus Christus is afgesloten met een stortvloed van bloed,
maar uw rijk, Geest van de Vader en de Zoon,
gaat tot heden nog voort
en zal afgesloten worden met een stortvloed van liefdesvuur en van gerechtigheid.
17. Wanneer zal het zover zijn
dat die vuurstroom van de pure liefde zal komen
die gij overal op aarde moet ontsteken, zo zacht en zo hevig
dat alle naties en alle ongelovigen ervan zullen blaken en zich bekeren?
“Niemand kan zich tegen zijn warmte beschermen.”
“Het worde ontstoken.”
Dat dit goddelijk vuur dat Jezus Christus op aarde is komen brengen worde ontstoken,
voordat gij het vuur ontsteekt van uw gramschap dat heel de aarde zal verpulveren.
“Zend uw Geest en zij zullen tot leven komen
en gij zult de aanblik van de aarde hernieuwen.”
Zend uw Geest, een en al vuur, op aarde
om er missionarissen te scheppen geheel van vuur.
Dat door hun dienstbetoon de aanblik van de aarde vernieuwd wordt
en uw Kerk hervormd.

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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