
 
DE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE MISSIONAIRE VOORBIDDERS VAN  

HET GENOOTSCHAP VAN  DE  BRANDENDE DOORNSTRUIK (FBB) 
                                       

****************************************************** 
 

     ... EEN NIEUWE INTERNATIONALE BROEDERSCHAP VAN KATHOLIEKE  
             CHARISMATISCHE MISSIONAIRE VOORBIDDERS DIE  OPEN STAAT VOOR   

  ALLE VOORBIDDERS VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. 
.     .. EEN NIEUWE PRIVATE VERENIGING VAN GELOVIGEN IN OPRICHTING MET HET 
            DOEL EEN INTERNATIONALE VERENIGING TE WORDEN IN DE KATHOLIEKE KERK. 

 
****************************************************** 

De Heer heeft ooit voorbede op de volgende wijze omschreven: ‘De Heilige Geest heeft Zijn 
Liefde uitgegoten als kleine vuren over de hele wereld. Het werk van de voorbidders is: deze 
vuren te onderhouden,’ Dit werk houdt in: het VOORBEREIDENDE WERK doen voor het 
ontsteken van nieuwe vuren door de mensen die evangeliseren, evenals het BRANDEND 
HOUDEN van de vuren, die al door de Heilige Geest ontstoken zijn, opdat zij niet uitgedoofd 
zouden worden, en de Heer in staat stellen “het werk dat Hij is begonnen tot voleinding te 
brengen”.                                                                    (cf. Jes. 40:3-11 en 58:6-12). 

 
Jezus heeft beloofd: “Eveneens zeg Ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen - het moge zijn wat het is - zullen 
zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun 
midden.” (Mt. 18:19-20). Door zich, door middel van de FBB, wederzijds in voorbede te verbinden in de Heilige Geest, vormen 
voorbidders van vele naties een krachtig, geestelijke netwerk van verenigd gebed, om de doeleinden van de Heilige Geest in de 
hele Katholieke Kerk IN STAND TE HOUDEN en TE BEVORDEREN. De FBB dient ook als een brug van eenheid, door middel 
van de voorbidders, tussen de vele groepen, die door de Heilige Geest in het leven zijn geroepen...  opdat de Glorie van God 
helderder door de Kerk IN DE HELE WERELD mag worden geopenbaard. (cf. Joh. 17) 
                                              +               +               +  
In 1986 werd de FBB onder de geestelijke leiding van de Heilige Vader 
Johannes Paulus II gesteld en ontving de FBB zijn persoonlijke, 
Apostolische Zegen via de Franciscaanse Missionaris, Zuster Stephen, 
stichteres en moderator (zie foto).  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 binnen de 
Katholieke Kerk. Sinds de FBB Voorbidders de visie van FBB hebben 
aanvaard die een ruimere visie inhoudt voor de Kerk van hun eigen volk, 
hebben zij een naam aangenomen waarmee zij het unieke aandeel in 
het charisma van de FBB voor hun volk omschrijven. Deze lokale takken 
van FBB zijn gesticht als Verenigingen van Gelovigen in de 
verschillende Bisdommen en Aartsbisdommen over de hele wereld. 
                                              +               +               + 
De FBB biedt mogelijkheden voor projecten van voorbede-zending, onderricht in geestelijke leiding, bemoediging en ondersteuning 
in de Heer, alsmede de middelen voor communicatie tussen de voorbidders in het Gehele Lichaam van Christus. Veel 
verschillende groepen van Katholieken en Christenen van alle denominaties en landen hebben deelgenomen aan de 
aanbiddingsdiensten, gebedsontmoetingen, werkbijeenkomsten, geleide studiegroepen, nachtwaken, retraites, voorbede-
opdrachten en pelgrimstochten onder leiding en verantwoordelijkheid van de FBB. De FBB verzorgt ook intenationale en nationale 
nieuwsbrieven en verschillende soorten brongegevens, waaronder een nieuwe reeks Schriftstudies: “Voorbede in de Geest van 
Jezus”. 
 
De FBB is een dienst, die functionneert in de Geest van St. Franciscus, van het volledige afhankelijk zijn van God. Wij vertrouwen 
erop, dat God onze Vader Zijn volk zal leiden door de Heilige Geest in de schenkingen voor de diensten en materialen, die ons 
gegeven worden om te delen, erop vertrouwend, dat Hij alles zal geven wat wij nodig hebben. Alle schenkingen zijn aftrekbaar van 
de belastingen (in de VS) met extra crediet in de hemel! ALLELUJA ! DANK U IN JEZUS NAAM! 
 

Bid alstublieft voor ons en voor alle voorbidders - en voeg u met andere voorbidders aan bij deze Broederschap. 
Laten wij samen bidden voor het werk van de Heilige Geest in de hele Katholieke Kerk. 

KOM, HEILIGE GEEST, LAAT UW WIL GESCHIEDEN ! 
 

“DIT IS MIJN GEBOD, DAT GIJ ELKAAR LIEFHEBT, ZOALS IK U HEB LIEFGEHAD.”  
... HEER JEZUS CHRISTUS   (JOH. 15:12)         

 



 
 
 
 


