De Brandende Bede 6-12

Montfort richt zich tot de Zoon
6. Heer Jezus, “laat uw uitverkorenen niet uit uw gedachte gaan”.
Denk aan uw moeder en geef haar nieuwe helpers
om met haar alles te vernieuwen
en om door Maria de jaren van genade te voltooien,
zoals gij ze ook door haar begonnen zijt.
“Geef uw moeder kinderen of anders laat mij sterven.”
“Geef aan uw moeder.”
Voor uw moeder bid ik tot u.
Gedenk haar schoot en haar borsten en verstoot mij niet.
Gedenk van wie gij de zoon zijt en verhoor mij.
Gedenk wat zij voor u is en wat gij voor haar zijt en voldoe aan mijn wensen.
Wat vraag ik u?
Niets voor mijzelf, alles voor uw eer.
Wat vraag ik u?
Wat gij kunt, en ik durf zelfs zeggen,
wat gij mij moet toestaan als waarachtige God die gij zijt,
aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op aarde,
ik vraag het u die, als de beste van alle kinderen,
een grenzeloze liefde koestert voor uw moeder.
Wat vraag ik u?
“Liberos”, missionarissen vrij naar uw vrijheid,
aan alles onthecht, zonder vader, zonder moeder, zonder broers, zonder zussen,
zonder verwanten naar het vlees, zonder vrienden naar de wereld,
zonder bezittingen, zonder belemmeringen
en zonder zorgen, zelfs zonder eigen wil.
8. “Liberos”, slaven van uw liefde en van uw wil, mensen naar uw hart
die zonder eigen wil die hen bezoedelt en belemmert,
alles doen wat gij wilt en al uw vijanden neerwerpen,
ieder als een andere David,
met het kruis als staf en de heilige rozenkrans als slinger in de handen.
“Het kruis als staf en de rozenkrans als slinger”.
9. “Liberos”, wolken, ontstegen aan de aarde en vol hemelse dauw
die zonder belemmering in alle richtingen vliegen,
al naargelang het blazen van de heilige Geest.
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Van mensen als deze vroegen uw profeten zich af:
”Wie zijn zij die als wolken vliegen”? en “Zij gingen waarheen de geest hen dreef”.
10. “Liberos”, mensen die u altijd ter beschikking staan,
altijd klaar om u te gehoorzamen op de stem van hun oversten,
zoals Samuel: “Hier ben ik”.
Altijd klaar om te rennen en alles te lijden met u en voor u,
zoals de apostelen: “Laten we gaan en met hem sterven”.
11. “Liberos” , ware kinderen van Maria, uw heilige moeder,
verwekt en ontvangen door haar liefde, gedragen in haar schoot,
gehecht aan haar borsten, gevoed door haar melk,
grootgebracht door haar zorgen, ondersteund door haar arm
en verrijkt met haar genaden.
12. “Liberos” , ware dienaren van de heilige Maagd
die als een andere Dominicus,
met de lichtende en brandende fakkel van het heilig Evangelie in de mond
en de heilige rozenkrans in de hand,
overal gaan blaffen als honden,
branden als vuren
en de duisternis van de wereld verlichten als zonnen;
die door middel van een ware devotie tot Maria,
dat wil zeggen inwendig zonder schijnheiligheid, uitwendig zonder pretentie,
bedachtzaam zonder onkunde, teder zonder ongevoeligheid,
standvastig zonder oppervlakkigheid en vroom zonder inbeelding,
overal waar zij heengaan de kop van het oude serpent zullen verpletteren.
Zo zal de vloek, die gij over hem hebt uitgesproken, geheel vervuld worden:
“Ik zal vijandelijkheden scheppen tussen u en de vrouw,
tussen uw nazaten en die van haar en zij zal uw kop verpletteren”.

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.
4

