Achtergrondinformatie
De Brandende Bede
Vanuit deze Bijbelse achtergrond dringt Montfort bij God aan om opnieuw
‘uitverkorenen’ te wekken. Het is duidelijk dat hij in zijn Brandende Bede op de eerste
plaats denkt hij aan mannen die bij hem willen aansluiten, een groep priesters die hij
zou vormen.
Maar wij weten ook dat Montfort het grootste belang hecht aan het doopsel. Het is
het sacrament waarmee God de dopeling ‘heiligt’. In de mate dat de gedoopte zich
bewust ten dienste van God stelt wordt hij zijn medewerker, zijn afgevaardigde en
deelt hij in het ‘priesterschap’ van Christus (Cf. ook Lumen Gentium).
Montfort in de Ware Godsvrucht110-114: “Juist om te zorgen dat er voortaan meer
dergelijke vereerders komen, ben ik begonnen op schrift te stellen wat ik in mijn
missies jarenlang, zowel publiek als privé, met vrucht heb onderwezen…”
“Wat zou mijn moeite goed besteed zijn als dit bescheiden boekje terecht kwam in de
handen van een welgeaard mens, geboren uit God en Maria, …”
“Meer dan ooit voel ik mij aangemoedigd om te geloven en te hopen wat al diep in
mijn hart ligt gegrift en wat ik al sinds jaren van God afsmeek: dat de allerheiligste
Maagd vroeg of laat meer kinderen, dienaren en slaven uit liefde zal hebben dan ooit
en dat hierdoor mijn beminde Meester Jezus Christus meer dan ooit in de harten zal
heersen…
Dit vooruitzicht vuurt mij aan en doet mij een groot succes verwachten: een groot
eskadron dappere, onverschrokken soldaten van Jezus en Maria, zowel mannen als
vrouwen, die de wereld, de duivel en de bedorven natuur bestrijden in de hachelijke
tijd die meer dan ooit op komst is.”
Een Latijnse term die in het gebed herhaaldelijk terugkomt ‘memento’ en tot God
gericht is, betekent ‘herinner je’. Wij vertalen het met ‘Laat niet uit uw gedachte
gaan’. Omwille van de krachtige Bijbelse taal heeft het gebed de titel ‘Brandende
Bede’ meegekregen.

Wat wordt met de term ‘uitverkorenen’ bedoeld?
Montfort gebruikt woorden als ‘uitverkiezing’ en ‘uitverkorenen’; dat vraagt enige
toelichting:
Het thema van de uitverkiezing heeft niets te maken met bevoordeelden door God
tegenover verworpelingen, maar heeft alles te maken met de handelwijze van God,
Hij, de Totaal Andere. Om de mensen te bereiken heeft Hij mensen nodig (om een
mensentaal te spreken heeft bij ‘boodschappers’ nodig, mensen die Hem bijstaan,
helpen). Daarom, van in het begin, denkend aan allen, richt God zich tot enkelen. Zo
is een uitverkoren volk tot stand gekomen… dat volk is doorheen de geschiedenis
gevormd, een proces waaraan de ‘Gods uitverkorenen’ niet altijd hebben mee
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gewerkt – in tegendeel, sommigen hebben het niet alleen afgeremd, maar zijn achter
andere goden gaan aanlopen – zij hebben het verbond verbroken, in de Bijbel
gebruikt men zelfs het woord: zij hebben zich ‘geprostitueerd’. Maar God is blijven
volhouden. Bij Maria bereikt Hij een hoogtepunt van geschiktheid en beschikbaarheid
en zo is God kunnen mens worden en heeft Hij zich zelf met mensenwoorden en daden kunnen uiten. Vaak verrast Hij de mensen, want zijn gedachten, zijn wijze van
denken, zijn vaak niet die van ons.
Zoals God zijn werk heeft aangezet, zo gaat Hij door, tot alles voleind is. Montfort
trekt de conclusie: God wil nog steeds mens worden en mens zijn midden tussen de
mensen, maar hiervoor heeft Hij afgevaardigden nodig, vrijwilligers die zich door hem
laten ‘kneden’, dus niet zo maar om het even wie.
Het gaat om ‘uitverkorenen’, mensen die Hij heeft klaargemaakt en bij wie Hij zijn
intrek mag nemen. In het Johannesevangelie gebruikt Jezus de uitdrukking: opnieuw
geboren worden”. Zo heeft Hij zijn getrouwe medewerkers in het verleden uitgekozen
en hen gesterkt: ... Abraham, Mozes, David… en vooral Maria. Maria is de
‘aanvoerster’ van het trouwe volk. Bovendien heeft Jezus haar uitdrukkelijk de
opdracht gegeven - en de mogelijkheid om die taak uit te voeren -, om met de Geest,
die Hij zendt steeds nieuwe ‘uitverkorenen’ te vormen.
De eersten waren de apostelen in het Cenakel… maar haar taak gaat verder.
Vandaar het leidmotief bij Montfort: “Door middel van de allerheiligste Maagd Maria is
Jezus Christus in de wereld gekomen en door middel van haar ook moet hij in de
wereld heersen” (WG 1).

De structuur van het gebed en de redactie
Montfort richt zich niet tot een abstracte maar tot de handelende God in de Bijbel die
het ‘reddingsplan’ voor de mensen heeft uitgedacht en het ook uitvoert: God-Vader,
die zijn Zoon naar de mensen toe zendt en zelf mens wordt. Met hun scheppende
Geest blijven zij in de mensen en in de wereld werkzaam.
Je kan gemakkelijk de structuur van het gebed ontdekken. Zo richt Montfort zich
eerst tot God de Vader (1-5), daarna tot de Zoon (6-14) en de Heilige Geest (15-17).
Vervolgens beschrijft hij vanuit Godsstandpunt de ‘uitverkorenen’ (de medewerkers)
die nodig zijn en de taak die Maria heeft om die mensen te wekken en haar taak om
ze te beschermen (18-25). En hij sluit het gebed af met een profetische roep naar
God om scheppend op te treden: namelijk die mensen te vormen die Hij nu in deze
tijd nodig heeft om zijn werk voort te zetten.
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