De Brandende Bede

Voor maart stellen wij voor om de grote lijnen van het gebed
terug te nemen. De nummers tussen haakjes verwijzen naar de nummering in de
officiële tekst van Montfort.

Vader, laat niet uit uw gedachten gaan…
God Schepper,
laat het volk dat gij uitverkoren hebt niet uit uw gedachte gaan.
Gij hebt het gedragen van in het begin.
Heer, denk terug aan de mensen die U zouden helpen
en die gij van alle eeuwigheid als eigendom hebt gedragen…
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. (1)
Heer, voer de plannen van uw barmhartigheid uit.
Verwek mensen die bereid zijn om met u mee te doen… (2)
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. (3)
Heer, het is tijd om uit te voeren wat gij beloofd hebt.
Uw goddelijke wet wordt overtreden, uw evangelie in de steek gelaten...
Zult gij alles zo maar op zijn beloop laten, gerechte Heer,
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 in het vooruitzicht gesteld? … (5)

Heer Jezus
Heer Jezus, 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. (6)
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Heilige Geest
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…
Alle heiligen van vroeger en zij die zullen komen,
zijn het werk van uw liefde in eenheid met Maria. (15)
Heer God
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... (17)
Laat uw Volk niet uit uw gedachte gaan.
Het is een hechte groep, een samenhangend geheel,
een selectie, een elitekorps, in de wereld en uit de wereld,
dat Gij tot stand moet brengen. (18)
Het is uw gewrocht, grote God.
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. (26)
Sta op Heer! Waarom wekt gij de indruk te slapen?
Sta op in uw almacht, uw barmhartigheid, uw gerechtigheid
om u een uitgelezen korps 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. (30)
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