De Brandende Bede 1-5

Laat niet uit uw gedachte gaan…
De Bijbelteksten die Montfort gebruikt, vaak in het Latijn, staan hier cursief afgedrukt.
De nummering van de alinea’s is later door uitgevers toegevoegd.

1. “God Schepper, laat het volk dat gij uitverkoren hebt niet uit uw gedachten
gaan. Gij hebt het gedragen van in het begin.” Heer, denk terug aan de groep
mensen die gij van alle eeuwigheid als eigendom hebt gedragen. Van in het
begin had gij hen voor ogen. Reeds toen gij het universum uit het niets vorm
hebt gegeven had gij hen al in uw handen. “Van in het begin”.
Gij droeg hen als eigendom in uw hart toen uw geliefde Zoon stervend aan het
kruis hen besprenkelde met zijn bloed, hen heiligde door zijn dood en hen
toevertrouwde aan zijn heilige moeder.
2. Heer, voer de plannen van uw barmhartigheid uit. Verwek mensen die staan
aan uw rechterhand (= die bereid zijn om met u mee te doen), mensen die gij
in het vooruitzicht hebt gesteld toen gij profetisch inzicht gaf aan enkele van
uw grootste dienaren: een heilige Franciscus van Paula, een heilige
Vincentius Ferrerius, een heilige Catharina van Siëna en aan zoveel andere
grote heiligen in de vorige eeuw en zelfs in deze waarin wij leven.
3. “Laat hen niet uit uw gedachten gaan.” Grote God, laat uw uitverkorenen niet
uit uw gedachten gaan. Gebruik de almacht van uw arm, die niet verkort is,
roep hen tot leven en volvoer uw plan. “Hernieuw de tekenen, doe nieuwe
wonderwerken zoals vroeger. Laat ons de hulp van uw arm ondervinden.”
Grote God, die uit ruwe stenen gemakkelijk kinderen van Abraham kunt
vormen, spreek één enkel woord als God om goede arbeiders te zenden in uw
oogst en goede missionarissen in uw Kerk.
4. ”Laat hen niet uit uw gedachten gaan.” God van goedheid, denk terug aan de
aloude daden van uw barmhartigheid en omwille van diezelfde barmhartigheid
denk terug aan uw uitverkorenen. Denk terug aan de herhaalde beloften die
gij ons door uw profeten en zelfs door uw Zoon hebt gedaan. Het zijn
gerechtvaardigde smekingen die wij tot u richten.
Laat ook de gebeden, die uw dienaren en dienaressen sinds eeuwen hiervoor
tot u richtten, u weer voor de geest komen. Dat hun vurige smekingen, hun
snikken, hun tranen en hun vergoten bloed voor uw aanschijn krachtig beroep
doen op uw barmhartigheid.
Denk vooral terug aan uw dierbare Zoon: “richt uw blik op het gelaat van uw
Christus”, zijn doodsangst, zijn ontsteltenis, zijn liefdevolle weeklacht in de Hof
van Olijven toen hij zei: “welk nut heeft mijn bloed”; zijn gruwelijke dood en zijn
vergoten bloed roepen u met nadruk om barmhartigheid.
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Laat, door middel van uw uitverkorenen, zijn rijk gevestigd worden op de
puinhopen van dat van uw vijanden.
5. ”Laat hen niet uit uw gedachten gaan.” Voor het volvoeren van uw
heilswerken, denk terug, Heer, aan uw uitverkorenen. “Het is tijd om te
handelen, Heer, men heeft uw wet ontkracht”. Het is tijd om uit te voeren wat
gij beloofd hebt. Uw goddelijke wet wordt overtreden, uw evangelie in de steek
gelaten. Stortvloeden van ongerechtigheid overspoelen heel de aarde en
sleuren zelfs uw dienaren mee. De aarde is onbewoonbaar geworden. De
goddeloosheid zit ten troon. Uw heiligdom is ontwijd, de gruwel heerst er.
Zult gij alles zo maar op zijn beloop laten, gerechte Heer, God van de wraak
(= God die niet kan toelaten dat de liefde niet overheerst)? Zal alles uiteindelijk
worden als Sodoma en Gomorra? Zult gij altijd blijven zwijgen? Altijd blijven
dulden? Moet niet uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel en uw rijk
komen?
Hebt gij dan niet al vooraf aan enkele van uw vrienden een toekomstige
hernieuwing van de Kerk getoond? Moeten de ongelovigen zich dan niet tot
de waarheid bekeren? Wordt dat niet door de Kerk verwacht?
Roepen alle heiligen in de hemel u niet om gerechtigheid: “Treed op” ?
Zeggen alle rechtvaardigen op aarde u niet: “Amen, kom, Heer” ? Alle
schepselen, zelfs de meest gevoelloze, kreunen onder de last van Babels
talloze zonden en vragen uw komst om alles te herstellen: “Elk schepsel
zucht”.

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. (zie ook p. 8 van het verslag
van de opening in Banneux)
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