
De FBB Voorbiddersgroep of Gideon-voorbidders 
 

Algemene informatie 

FBB staat voor “Genootschap van het Brandend Braambos (Federation of 
the Burning Bush)” en verwijst naar de bijzondere ontmoeting die Mozes 

had met God (Exodus hoofdstuk drie).  

 
Deze ontmoeting samen met het verhaal van Gideon, geven inspirerende 

gedachten maar vooral ook het besef van wat voorbede kan zijn.                                            
Gideon leefde in een wereld die in geestelijk opzicht te vergelijken is met 

onze wereld, onze tijd. Zoals bij Mozes en bij Gideon willen ook wij tot God 
naderen en ons voor Hem openstellen. Met ons bidden en met onze 

toewijding leren we steeds meer –JA te zeggen- tegen God en ons zo ook 
toe te wijden aan de dienst van voorbede. 

“hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen, en Ik schenk hun 

vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zijn 

aangenaam op mijn altaar. Want mijn huis zal heten: Huis van 

gebed voor alle volken.” (Jesaja 56:7) 

Dus in een ontvangende houding staan we voor onze Heer; wat is het dat 
Hij wil? Omdat alleen de Heer het beste weet waarvoor we moeten bidden 

en hoe we moeten bidden. We merken dat de H. Geest ons altijd helpt en 
ons in een gebedssfeer brengt die één maakt met Jezus en waarin we van 

Hem ontvangen. Jezus voorop, Jezus eerst. 
Onze dienst van voorbede staat ten dienste van de Kerk, voor allen die zich 

daarvoor inzetten en voor allen die de weg naar Christus zoeken. De Kerk 
is Christus zelf, waar we naar toe gaan en waar we samenkomen om Hem 

te ontmoeten maar ook, waar 2 of drie samen zijn in Zijn Naam, is Hij in 
ons midden 

De Heer Jezus is op veel manieren met voorbede bezig en wij leren beseffen 
dat we in die goddelijke bediening van Jezus mogen delen als partners van 

Hem. Als Jezus voor de troon van de Vader voor ons pleit mogen wij met 

Hem leren samenwerken, biddend voor anderen zoals Hij dat doet…opdat 
iedere knie zich zal buigen en elke tong belijden dat Jezus de Heer is tot eer 

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  



Het ontstaan van de FBB voorbidders 

In 1986 werd FBB gesteld onder de geestelijke leiding van de Heilige Vader 
Johannes Paulus II en ontving zijn persoonlijke, Apostolische Zegen via de 

Franciscaanse Missionaris, Zuster Stephen Culhane, stichteres en 

Moderatrix. Deze zegen is en wordt verleend aan alle FBB-voorbidders. Het 
betreft een speciale zegen van zalving, leiding en geestelijke bescherming 

bij de dienst van voorbede voor de Kerk. Sinds 1986 is de FBB uitgegroeid 
tot een internationaal, privaat Pauselijk Goedgekeurd Genootschap van 

Gelovigen in de Katholieke Kerk.  
Sinds FBB Voorbidders de visie van FBB  hebben aanvaard met een wijdere 

visie voor de Kerk voor hun eigen volk, hebben zij een naam aangenomen 
waarmee zij het uniek aandeel in het charisma van FBB voor hun volk 

omschrijven. Deze lokale takken van FBB zijn gesticht als Genootschappen 
van Gelovigen in verschillende  Bisdommen en Aartsbisdommen over de 

hele wereld. 
Op het feest van St. Willibrord, 7 november 2007 heeft Bisschop J.M. Punt 

de FBB voorbedegroepen tot een officieel onderdeel gemaakt van de Kerk 
in Nederland. Voor Nederland kregen we de naam Gideon-voorbidders. 

 

Opbouw van de bijeenkomsten  
Eucharistieviering, Aanbidding, een diepgaande lering over het evangelie 

van de zondag, het uitspreken van de voorbeden over Kerk en wereld, 
alsook dankzegging voor alle verkregen gunsten.  

 
  

 


