De Brandende Bede 26 – 30

In de nummers 20-25 beschreef Montfort de mensen die God in
deze tijd nodig heeft. Hij liet duidelijk uitkomen dat het geen gewone
mensen zijn, niet uit lichamelijk verlangen geboren, maar uit God. Vanuit die overtuiging bidt
Montfort om roepingen en hij weet dat God altijd de arme verhoort die zich onderwerpt aan
de Wil van de Vader, die niets anders dan het goede voorheeft.

Laat uw Volk niet uit uw gedachte gaan
26. Aan u alleen om de mensen die gij nodig hebt bijeen te brengen.
Als de mens als eerste iets onderneemt zal niets tot stand komen;
als hij op dit punt zich met u mengt, zal hij alles bederven, alles in de war sturen.
“Uw Volk”. Het is uw gewrocht, grote God.
“Doe uw werk.”
Breng uw geheel goddelijk werk tot stand,
vergaar, roep, verenig uw uitverkorenen van alle plaatsen waar gij nog soeverein zijt
om daarmee een legerkorps te vormen tegen uw vijanden.
Montfort lijdt omwille van wat hij om zich heen ziet
27. God der legerscharen, kijk eens aan:
kapiteins brengen hele compagnies op de been,
machthebbers vormen grote legers,
zeeschuimers stellen ganse vloten samen,
marskramers verzamelen zich in groten getale op pleinen en jaarmarkten!
Hoe talrijk niet de plunderaars, goddelozen, dronkenlappen en profiteurs
die zich elke dag zo snel en zo gemakkelijk massaal tegen u verenigen!
Een fluitstoot die men geeft, een trom die men roert,
een punt van een stompe degen die men toont,
een dorre lauwertak die men in het vooruitzicht stelt,
een stuk geel of wit metaal dat men biedt…
kortom een roes van roem, een belang van niets,
een schraal genoegen van een leeghoofd dat men ambieert,
verenigt in een oogwenk rovers, verzamelt soldaten,
brengt legers op de been, vergaart marskramers,
doet de hallen en marktpleinen vollopen,
overdekt land en zee met een ontelbare massa verloren typen.
Hoewel totaal verschillend van aard,
onderling verdeeld door afstand, door verschil van doelstelling of eigenbelang,
pakken zij zich toch samen
en zijn bereid om, onder de standaard en de leiding van de demon,
tegen u oorlog te voeren.
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Montfort verwijst naar de strijd van de aartsengel Michael in de Apocalyps
28. Grote God,
hoewel er zoveel eer, voldoening en voordeel kan gevonden worden
met u te dienen,
wil dan zo goed als niemand partij kiezen voor u?
Zal zo goed als geen soldaat zich onder uw standaards scharen?
Zal er dan haast niemand
als een heilige Michaël, gedreven door ijver voor uw eer,
opstaan en uitroepen: “Wie is als God?”
Ach, laat mij overal uitroepen:
brand, brand, brand! Help, help, help!
Brand in het huis van God, brand in de zielen, brand tot in het heiligdom!
Help onze medemensen die men vermoordt,
help de kinderen die men keelt,
help de goede ouders die men neersteekt!
29. “Wie voor God is, kom hierheen.”
Dat allen die bekommerd zijn om de zaak van God en er zich voor inzetten,
ook zij die zich uit het strijdgewoel hebben teruggetrokken
in woestijnen of op eenzame plaatsen,
dat al deze goede mensen zich bij ons komen voegen.
“Vereende kracht maakt macht”,
dat wij onder de standaard van het kruis een goed opgesteld leger vormen,
goed geordend voor de strijd
om eensgezind de vijanden van God, die reeds alarm hebben geblazen aan te vallen.

Montfort bidt vanuit bijbelcitaten
“Zij hebben al op de trompet geblazen, ze hebben al vol woede gekrijst,
ze zijn al in drommen opgekomen".
“Laten wij hun banden breken en hun juk van ons afwerpen.
Hij die in de hemelen woont zal de spot met hen drijven.”
30.“Moge God opstaan en zijn vijanden verstrooid worden”.
“Sta op, Heer, waarom slaapt gij? Sta op.”
Sta op Heer! Waarom wekt gij de indruk te slapen?
Sta op in uw almacht, uw barmhartigheid, uw gerechtigheid
om u een uitgelezen corps te vormen van lijfwachten,
om uw huis te bewaren, om uw eer te verdedigen en uw zielen te redden
opdat er slechts één schaapsstal zal zijn en één herder
en opdat allen u eer brengen in uw tempel:
“En allen betuigen eer in zijn tempel”! Amen.
God alleen.
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