
WIE ZIJN DE GIDEON VOORBIDDERS? 
 

De engel van Jahwe verscheen aan Gideon en zei: “Jahwe is 
met u, dappere held (ook: zegevierende strijder)..... Vrede is 
uw deel; wees niet bevreesd; gij zult niet sterven.” Toen 
bouwde Gideon daar een altaar voor Jahwe en noemde het 
Jahwe-is-vrede. (Rechters 6:12, 23-24) 

 
De Gideon voorbidders namen de naam aan van Gideon, een persoon uit het 
Oude Testament. (Rechters 6) In het bovenstaande Bijbelvers, noemde God 
Gideon een zegevierende krijger en God zond hem uit om de vijanden van 
Zijn volk Israel te verslaan. Het verhaal is als een spirituele spiegel voor de 
Gideon voorbidders die vandaag in de relatie staan tussen God en Zijn volk, 
als zegevierende strijders in voorbede.  
 
Het volk van Israel had de overstelpende liefde en barmhartigheid van God 
al zo vaak ervaren dat Hij de ware en waarachtige zekerheid voor hun leven 
was. In de tijd van Gideon echter was men God en Zijn bedoelingen 
vergeten. Zij aanbaden de valse goden. Als gevolg daarvan kwamen zij 
onder grote druk en vijandigheid te staan. Dit komt sterk overeen met de 
geestelijke omstandigheden waarin de mensen van veel landen vandaag 
verkeren. Gideon echter werd door God bestemd om het Volk weer naar het 
hart van God, Israels Hoogste Goed, terug te leiden. Gideon voorbidders 
hebben vandaag dezelfde missie in voorbede.  
 
Toen God Gideon riep voor zijn missie, zei Hij: “IK BEN het toch die u 
zend.” (Rechters 6:14) Het is dezelfde naam waarmee God zich aan Mozes 
bekend maakte (Exodus 3:14) toen hij geroepen werd om zijn volk uit de 
slavernij van Egypte terug te brengen naar het Beloofde Land. Evenals 
Mozes is Gideon zich bewust van zijn eigen zwakte maar Jahwe verraste hen 
beiden en blijft hen bemoedigen met de woorden: “Ik zal met u zijn”. 
(Rechters 6:16) Dus God riep hen uit hun zwakte tot een leven van geloof.  
  
In het bevestigen van zijn opdracht openbaarde God zichzelf aan Gideon op 
een diepere en sterkere manier als “Jahwe-Vrede’’ of volgens het 
Hebreeuwse woord “Jahwe-Sjalom”.(Rechters 6:24) Gideon voorbidders 
zijn geroepen de Vrede van God nabij te brengen door de afgodenaltaren 
omver te werpen waarmee de geestelijke afgoden worden aanbeden en een 
weg voor te bereiden voor Gods volk om Hem weer te herkennen en terug te 
keren tot de “Sjalom van onze Vader in de hemel’’.  

 

GESCHIEDENIS 
 
De Gideon voorbidders zijn de Nederlandse tak van de Internationale 
Katholieke  
Missionaire Voorbidders van het Brandende Braambos (FBB). De FBB is 
begonnen in 1982 in de Verenigde Staten van Amerika. De stichteres, de 
Franciscaanse missionaris zr. Stephen, heeft de FBB geïntroduceerd in 
Nederland in 1998. 
 
In deze tijd gaf de Heer voor deze nieuwe tak van de FBB de naam Gideon. 
Kardinaal Simonis gaf ons daarbij zijn zegen en zijn bereidheid om ons te 
begeleiden in de doelstellingen van de Gideon. In 2004 kwamen FBB 
voorbidders uit vele landen samen voor een pelgrimage om voor de kerk in 
Nederland te bidden gedurende het 150ste jubileumjaar van het 
martelaarschap van de H. Bonifatius. In 2007 op het feest van de H. 
Willibrord heeft Bisschop Punt de Gideon voorbidders bevestigd als een 
Vereniging van Christengelovigen van de kerk. Bisdom Haarlem dient als 
basis voor de Gideon voorbidders in geheel Nederland. 
                                                          

ONS LOGO 
 
Het logo is gemaakt vanuit het verhaal van Gideon, Gods zegevierende 
krijger. De verschillende delen van het logo representeren de God van 
Gideon en de wapens die God aan hem gaf om de vijand van Gods volk  te 
verslaan, op de door God aangegeven wijze. 
 
Het schild vertegenwoordigd ons geloof in God en is een bescherming in de 
geestelijke oorlog. (Efeziers 6,16) De duif vertegenwoordigt de H. Geest die 
zweeft in de positie van voorbede (Genesis 1:2) om bescherming te bieden 
en Gideon en zijn leger te machtigen om de strijd te winnen. Het zwaard 
vertegenwoordigt de profetische geloofsbelijdenis die God aan Gideon gaf 
om uit te roepen in de oorlog: “voor God en voor Gideon”.(Efeziers 6: 17) 
 
De toorts met drie vlammen op het schild vertellen over Jezus die het  Licht 
is dat de duisternis verdrijft.(Johannes1:5) Er zijn drie vlammen vanuit de 
toorts wat een verwijzing is naar de drie delen van het leger van Gideon. Dit 
symboliseert de volheid van God in de H. Drie-eenheid. Met het  geluid van 
de ramshoorn, geeft de H. Geest getuigenis van Gods grootheid en zendt de 
hemelse legerscharen uit om de vijand te bestrijden.  De fakkel en de 
ramshoorn vormen samen het kruis van Jezus Christus, het centrum van onze 
verlossing:  “wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog  geheven zal Ik allen 



tot Mij trekken”.(Johannes12:32) “Zij hebben overwonnen door het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis.” (Openbaring. 12:12) 
 
Aan beide zijden van het schild zijn scherven van de kruik te zien. Toen 
Gideon en zijn leger de kruiken droegen was het licht nog verborgen maar 
toen de kruiken braken werd het Licht zichtbaar en zette het de overwinning 
van God in gang. Dit herinnert ons er aan dat wanneer God Zijn overwinning 
zichtbaar wil maken, Hij ons daarbij alleen kan gebruiken wanneer wij onze 
zelfgenoegzaamheid afleggen en wij volledig op Hem vertrouwen. (2 
Korinthiers 12:9) 
 
Tenslotte zien wij het altaar. Dit vertegenwoordigd het nieuwe altaar van 
God dat Gideon bouwde nadat hij het afgodenaltaar had vernietigd, dat door 
zijn vader was gebouwd. De betekenis van dit nieuwe altaar is de restauratie 
van het ware geloof en de aanbidding van de ware God. Door dit altaar had 
God weer een ontmoetingsplaats met Zijn volk en voor God de Vader was 
het weer mogelijk Zijn vrede en overwinning te geven aan Zijn volk. Als 
Gideon voorbidders kunnen wij dezelfde wapens gebruiken in voorbede en 
wel op verschillende wijzen om zo met God samen te werken en Zijn 
overwinning en Glorie vandaag te bewerken. 
 

WAT WIJ DOEN 
 

Voor Gideon is het vooral de taak om de kerk met onze voorbeden een steun 
te zijn. In de naam van de Kerk staan wij samen met Jezus Christus om de 
kerkgemeenschap onder Gods aandacht te brengen. Zoals Jezus Zijn eerste 
leerlingen riep en uitzond, zo roept en zendt de H. Geest in deze tijd 
diegenen die voor de Heer uit gaan om Zijn weg te bereiden vooral door de 
dienst van voorbede. “Het volk van God heeft het voorrecht, ook vandaag, te 
mogen delen in de actuele zending van Onze Heer Jezus Christus”.(Lumen 
G. 62) Wij ondersteunen met gebed ook diverse Missionaire activiteiten in 
ons land en in de hele Kerk, in het bijzonder die voor de nieuwe 
Evangelisatie. 
 
De individuele leden ontmoeten elkaar wekelijks, in kleine gebedscellen om 
samen voorbede te doen. Ook komen wij elke maand op verschillende 
plaatsen samen voor de internationale  gebedsdag voor de Kerk. Wij helpen 
ook bij het organiseren van periodieke nationale voorbede gebedsdagen die 
open staan voor alle groepen binnen de Kerk. (Bijv. nachtelijke 
gebedswaken, gebedsdagen en speciale Heilige Uren van Voorbede in de 
parochies. Onze Gideon leden nemen ook deel aan internationale FBB 

gebedsmissies. Maar wat wij ook doen: ons hoofd doel is om alle glorie aan 
God te geven!  

HOE BIDDEN WIJ? 
 

“Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,  
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” 

(Romeinen 8,26) 
 
Het is de H. Geest die wij vragen om ons te leiden tijdens onze voorbede 
samenkomsten. In de lofprijzing en de aanbidding  kunnen wij ons hart voor 
Jezus het meest openen en Hem in welke situatie dan ook verwelkomen.. Op 
deze wijze zoeken wij contact met de H. Geest en staan wij met Jezus tussen 
enerzijds de mensen en anderzijds God de Vader.   
 
Wij vragen aan de Heilige Geest om ons voor Gods Gaven en openbaringen 
gevoelig te maken en vragen naar de betekenissen ervan. Dan vragen wij aan 
God hoe wij moeten bidden en hoe wij Zijn Genaden kunnen doorgeven aan 
het Volk van God. Wanneer wij Zijn Gaven in gebed doorgeven aan 
anderen, kan het Licht van Jezus in ons beginnen te schijnen en de 
overheersende duisternis doen verdrijven, in welke situatie dan ook. Het 
allerbelangrijkste is de gave van het geloof waardoor wij de diepe zekerheid 
hebben dat God onze gebeden onovertroffen verhoord. Een van de vruchten 
van deze wijze van bidden is het vrijzetten van de diepe Sjalom van God de 
Vader voor de naasten.  
 
Natuurlijk kunnen wij niet alles uitleggen over voorbede op een klein stukje 
papier.  Wij hopen echter dat deze woorden een beetje helpen om uit te 
leggen wat het kan betekenen om voorbidder te zijn. Het allerbelangrijkste 
voor ons is om als voorbidder ervaringen op te doen en om van daaruit, ja te 
zeggen op deze bijzondere roeping van God, als een nieuwe stap in het 
geloof. 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.  

 
+ + +   + + +   + + + 

Heb je een wonder nodig?         Zou je een voorbedegroep willen beginnen? 
Kom en doe met ons mee in het gebed.    Wees welkom en neem contact op. 
Tel.: (+31) 61 277 3908 (Isabel)                      Email: fbb.gideon@gmail.com 

  


