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Voor het voetlicht: Arabische tieners
Arabische tieners groeien op in een verwarrende en vaak tumultueuze
wereld. Hun gezinnen en samenlevingen zijn vaak erg conservatief
waardoor nauwelijks ruimte bestaat voor gesprekken over thema’s die
voor tieners van belang zijn. Door een gebrek aan vrijheid van meningsuiting en zonder gemotiveerd te worden tot creativiteit, vragen
veel tieners zich af wat hun toekomst is in een wereld die door de
islam wordt gedomineerd.
Onze nieuwe TV-serie, SuperTeens, geeft in programma’s van 28 minuten informatieve, vernieuwende, grappige en uitdagende adviezen
om Arabische tieners te bemoedigen om hun christelijke geloof in
de Arabische wereld te beleven. De programma’s bevatten videoverslagjes door en over tieners, getuigenissen van moderne christelijke
zangers en artiesten, advies voor het omgang met moeilijke situaties,
informatie over gezondheid en hygiëne, en een ‘brief aan God’. De
tieners kunnen in deze programma’s ook volop hun eigen mening
geven over van alles en nog wat.

Vermist!
Werken in de Arabische wereld houdt ons
scherp, vooral wat betreft kwesties die met
onze veiligheid te maken hebben. We proberen wijs te zijn en geen onnodige risico’s te nemen. En dan gebeurt wat je niet verwacht….
Iets onverwachts gebeurde vorige maand
in ons kantoor voor de distributie van onze
TV-programma’s Een harde schijf is uit een
computer gestolen, zonder dat we een idee
hebben hoe en waarom. De schijf bevatte veel
gegevens over waar we onze programma’s
laten uitzenden. We weten niet wat dit voor
consequenties kan hebben – maar we hebben
ook besloten dat we ons niet door vrees laten
intimideren. Bid u voor de bescherming van
ons personeel, ons werk, onze uitzendingen?

Volgens een rapport van UNDP komt 1:20 kinderen ter wereld met een handicap
of ze worden gehandicapt in hun kinderjaren. We vermoeden dat het percentage
in de Arabische wereld, met zijn armoede, ondervoeding en geweld, nog wat
hoger is dan 5%.

Rechten van gehandicapten
In sommige Arabische landen zijn de negatieve gevoelens over gehandicapten een groot
probleem voor deze mensen. Er is een gebrek aan begrip en kennis over de behoeften
van gehandicapten; ze worden vaak als een last voor de samenleving gezien.
Arab Vision produceert een serie TV programma’s waarin mensen met een handicap
en hun gezinnen hun eigen verhalen en ervaringen vertellen. De programma’s worden
in Libanon, Egypte, Marokko, Syrië, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten
opgenomen, zodat kijkers in de hele Arabische wereld zich aangesproken weten.
Doel van de programma’s is om tienduizenden lichamelijk gehandicapten en hun
families te doen beseffen dat hun leven waardevol is, en dat ze rechten hebben zoals
alle mensen. De meeste Arabische landen hebben in hun grondwet bijvoorbeeld staan
dat alle kinderen het recht hebben op gepast onderwijs. Dat geldt dus ook voor
gehandicapten. Eén van Arab Vision’s belangrijke doelen is om mee te werken aan de
transformatie van de Arabische samenlevingen, in overeenstemming met het Evangelie.
We dromen, bidden en werken aan een situatie waarin de zwakkeren, mensen met
speciale behoeften, minderheden, niet worden gemarginaliseerd.
.

“Ik dank God dat Hij de ketenen die me de keel dichtknepen, heeft verbroken. Bid dat Hij dat voor mijn hele
Een kijker uit Jordanië die haar getuigenis met ons deelt
familie zal doen.”

Geen sprookjes
Beste vrienden,
Het is, werkend in de Arabische wereld,
best makkelijk om terneergeslagen te
worden. We zien zoveel armoede, oorlogen, onderdrukkende regimes, en een
religie die mensen onderworpen houdt
aan middeleeuwse wetten. En in ons
eigen werk hebben we ook de nodige
zorgen: moeilijkheden in projecten,
geldproblemen, kwesties met personeel.
Het is gemakkelijk om ontmoedigd te
raken.
Maar als we kijken naar de resultaten
van ons werk, hebben we veel redenen
om de Here God te prijzen! In deze
nieuwsbrief leest u daar een voorbeeld
van: het verhaal van een imam uit
Noord-Afrika die met zijn vrouw en drie
kinderen besloot om Jezus Christus te
gaan volgen. Dit naar aanleiding van het
zien van onze programma’s.
Toen ik zelf in de Arabische wereld ging
werken, zo’n 12 jaar geleden, kon ik niet
dromen dat we dit nog eens zouden
meemaken: Arabische moslims komen
tot Christus in grotere aantallen dan ooit
tevoren. Dit zijn geen sprookjes – we
zien het gebeuren. God doet van zich
horen!
Ja, God werkt, maar voorspelbaar, ook
de vijand; die bezorgt ons veel problemen. Bid u voor onze veiligheid? En wilt
u overwegen om ons werk financieel
te steunen? We zijn momenteel nogal
kwestbaar en hebben uw hulp nodig.
Kwetsbaarheid op zich is niet slecht; het
maakt ons afhankelijk van onze Heer.
Hij heeft zelf aan het kruis laten zien
hoe God de grootste kwestbaarheid kan
gebruiken om veel mensen tot Zichzelf
te trekken.
De Heer zegene u in deze dagen als we
denken aan Zijn kruisiging en het feest
van Zijn opstanding!

Van onze kijkers
“Dank u dat u voor me hebt gebeden
nadat ik u een maand geleden belde. God
heeft dat gebed beantwoord en me geholpen.” Libanon
“Ik heb heel vreemde dromen gehad maar
weet niet wat ze betekenen. Kunt u me
helpen en ze uitleggen?” Irak
“Ik geloof nu in Christus en ik heb een bijbel kunnen vinden.
Kunt u me meer boeken sturen? Ik wil meer leren.” Bahrein
“Mijn vrouw en ik zijn acht jaar geleden
gescheiden. Ik heb naar uw programma’s
gekeken en gehoord over het verschil dat
God kan maken in levens. Bid dat God ons
huwelijk geneest en dat we spoedig weer
bij elkaar mogen zijn.” Egypte

Nu in Productie…
HET MAKEN VAN MUZIEKPROGRAMMA’S

Voor jongelui in de Arabische wereld die willen weten
hoe we muziekprogramma’s maken, hoeveel voorbereidingen er in zitten, hoeveel uur werk, etc., maken
we een serie TV programma’s ‘achter de schermen’.
We geven achtergrondinformatie over het schrijven
van muziek, opnames, de christelijke geloofsinhoud,
‘bloopers’, en natuurlijk laten we veel muziek zien.
PSALMEN IN EEN BERBERTAAL

Een cameraman reist momenteel door Noord-Afrika
om opnames te maken voor onze nieuwe productie van Psalmen van David – in twee Berbertalen
waarin de bijbel nog niet is vertaald. We maken deze
programma’s samen met SIL-Wycliffe. We gebruiken
Psalmen die passen bij de islamitische cultuur van
Noord-Afrika.
MAROKKAANSE GETUIGENISSEN

Inge Verhoef-Postma
Arab Vision Nederland

Dit is ons grootste project voor Noord-Afrika dit jaar.
Deze maand beginnen de opnames van een serie getuigenissen van Marokkanen die christen zijn geworden. Hun getuigenis wordt nauwkeurig en waarheidsgetrouw gedramatiseerd. Bij deze programma’s komt
veel planning, reizen en filmen kijken, met zeker een
aantal nog onbekende uitdagingen. We zien uit naar
het effect van deze programma’s op Marokko!

Imam wordt christen

Bekeringen uit de eerste hand
We krijgen berichten van ons nazorgteam in Noord-Afrika dat veel kijkers reageren op het Evangelie. De nazorgers hebben persoonlijke ontmoetingen met deze mensen en hebben naar hun verhalen geluisterd.

Imam en gezin
Gisteravond hadden we een ontmoeting met mensen die hadden gebeld
met het telefoonnummer dat in onze
TV-programma’s wordt gegeven voor
nazorg. We waren verbaasd dat het om
een imam van een moskee ging. Hij was
ongelukkig met zijn eigen geloof en was
begonnen met christelijke programma’s
op satelliettelevisie te bekijken. Zo kreeg
hij veel antwoorden op vragen waarmee
hij zat. Hij keek ook naar onze programma’s en was verbaasd om te zien dat de presentatoren uit zijn eigen
land kwamen. Ze waren niet bang om hun gezicht op TV te laten zien!

Toen ging hij naar de lokale religieuze leider, de imam, en ging met hem
in gesprek. Na drie jaar intensief te hebben gestudeerd, kon hij antwoord
geven op de vragen die de imam niet kon beantwoorden. Sindsdien deelt
hij Gods werk in zijn leven met veel mensen en nu komt hij regelmatig
bij elkaar met anderen die ook hebben besloten om Christus te volgen,
om God te aanbidden, te leren over Gods Woord en om te bidden. Hij is
gedoopt en heeft al zeven mensen gedoopt. Ze ontmoeten elkaar in zijn
huis voor huiskerkdiensten. Een paar van deze nieuw gelovigen zijn vrijmoedig om te evangeliseren en verlangen er naar om nieuwe gemeenten
te stichten in hun woonplaats. .

Op een dag, tijdens het gebed in de moskee, hoorde zijn vrouw het vers
uit de Koran waarin staat dat mannen hun vrouw moeten verstoten als
straf, als ze zich niet aan hun man onderwerpen. Ze was daar erg ongelukkig over en besloot niet meer naar de moskee te gaan.

Een studente begon te kijken naar onze
christelijke TV-programma’s via satelliet
tv. Ze wilde er graag meer over weten,
maar ze durfde niet te bellen. Zou de
politie komen? Wat zouden anderen er
van denken? Ze vroeg haar huisgenoot om te bellen. Twee christenen
bezochten de twee jonge vrouwen. Ze
kwam er achter dat haar huisgenoot
veel problemen had en nooit voldoening had gevonden in haar religie. Ze
werkte in de toeristenbranche en ze
was emotioneel gebroken door de manier waarop ze behandeld werd en
misbruikt. Ze had het gevoel dat ze nooit vergeven kon worden. Ze vond
zichzelf en haar leven waardeloos. Ze had niet het gevoel dat haar religie
haar kon helpen. Ze wilde een nieuw leven en nieuwe hoop. Toen ze de
Bijbel begon te lezen, werd ze geraakt door de reactie van Jezus op de
vrouw die overspel pleegde. Haar hart sprong op van vreugde. Kon Jezus
op dezelfde manier van haar houden? Ze vroeg de bezoekers: “Is er ook
hoop voor mij?”

De imam en zijn vrouw bleven naar onze programma’s kijken. Op een
dag werden ze aangesproken door een programma over de relatie tussen
man en vrouw, en ze besloten het telefoonnummer dat in het programma
werd gegeven, te bellen. De imam zei dat hij en zijn vrouw in Jezus geloven. Ze willen allebei snel gedoopt worden. Het was moeilijk voor hem,
want hij moest zijn baan natuurlijk opgeven. Hij krijgt dus geen salaris
meer, maar hij zei ook dat ze geen hulp nodig hebben. God zal wel voor
hen zorgen.
De oude imam werd emotioneel toen we hem een bijbel gaven. Hij had
er nooit één bezeten. Drie van de kinderen van dit echtpaar zijn intussen
ook christen geworden.

Een schilder
Wat voor plannen zou God in petto
hebben voor een 57-jarige huisschilder?
Drie jaar geleden kwam hij in aanraking
met de christelijke zender op satelliet TV.
Omdat hij nieuwsgierig werd, ging hij
regelmatig kijken. Het eerste jaar dat hij
hiernaar keek, was hij erg negatief en
sceptisch. Het tweede jaar begon hij zijn
hart te openen. Gedurende deze periode
werkte hij voor een christelijk gezin en
was verrast over de liefde en vriendelijkheid van dit gezin. Het derde jaar was
hij overtuigd van de waarheid van het christelijk geloof en gaf hij zijn leven aan de Heer. Toen zijn vrouw voor het eerst hoorde van zijn bekering
was ze erg verdrietig. Ze werd toch wel benieuwd toen hij antwoordde:
“Ik kan met drie vrouwen trouwen, zoals de islam toestaat, of ik kan jou
liefhebben en je dienen zoals de Bijbel zegt.” Ze aanvaardde Christus!

Studenten

Ze vertelden haar over de gebroken relatie tussen God en de mens en
hoe God het hersteld had. Ze leerde dat ze door Christus een dochter van
God was! Ze was bewogen door het verhaal van Jezus’ geboorte, leven,
dood en opstanding. Ze realiseerde zich dat zelfs als zij de enige geweest
zou zijn, Jezus nog voor haar was gestorven. Uiteindelijk vroeg een van
hen haar: “Wil jij dit? Hij is al voor je gestorven. Het is volbracht en Hij is
opgestaan. Accepteer jij dit?” Zonder enige twijfel antwoordde ze: “Ja,
hoe kan ik gered worden?”
Ze accepteerde Christus’ redding. Ze beleed haar zonden. Ze vertelt
dat ze vreugde heeft. Ze is nu een licht. Ze is vrij. Haar last is van haar
afgenomen! Ze kent geen andere gelovigen in haar omgeving. Haar
huisgenoot is nog steeds geinteresseerd in het christelijk geloof, evenals
twee andere vriendinnen.

Bezoek www.arabvision.nl en klik op Veranderde
Levens om meer getuigenissen van kijkers te
lezen – en om voor die mensen te bidden.

Maak een GROOT verschil!
Onze populaire TV–serie voor Arabische vrouwen, viert dit
jaar zijn vijfde verjaardag. De invloed van deze programma’s
blijft groeien. De programma’s gebruiken een eenvoudige en
directe aanpak van de presentatrice, een Arabische christelijke
vrouw met veel ervaring op pastoraal gebied. Ze slaagt erin
rechtstreeks tot het hart van de kijkers te spreken. Haar praktische onderwijs en bemoedigende gedachten raken christenen
en moslims.

WIE TELT MEE?
Ons nazorgteam ontvangt dagelijks
telefoontjes, emails en SMSjes van kijkers
naar de programma’s voor Arabische
vrouwen. Hoeveel? De cijfers hieronder
geven u een idee van hoeveel mensen per
maand gemiddeld contact zoeken.

Ik dank God voor de
uitzending van vandaag;
het heeft echt iets in
mijn leven gedaan.

Aanvankelijk maakten we al deze programma’s in onze eigen
studio, maar door de programma’s werd de vrouw een ‘celebrity’ onder Arabische christenen wereldwijd. Ze krijgt nu uitnodigingen als conferentiespreekster uit de Verenigde Staten, Zweden, Irak, Nederland, en wij
maken daarvan opnames voor onze uitzendingen. Verschillende populaire Arabische kanalen
zenden de programma’s uit.
Maken die programma’s dan echt zoveel uit voor de kijkers? De cijfers in ‘Wie telt mee’ aan de
rechterkant geven u een indruk van de gevolgen van deze TV-serie. Maar het zijn niet alleen
de cijfers die tellen; wat echt van belang is, is dat kijkers uit de hele Arabische wereld getuigen
dat God door deze programma’s hun leven heeft veranderd.
Met deze nieuwsbrief hebben we u vorig jaar ook al op de hoogte gehouden van dit project.
We wilden 80 programma’s maken, en dat hebben we in 2008 ook gedaan. Dit jaar willen
we weer 80 programma’s maken; ze kosten 1250 euro per programma. Uw hulp wordt zeer
gewaardeerd!

naar professionele pas35 Zijn
torale zorg doorverwezen

225 Emails met vragen
berichten op
312 Ingesproken
ons antwoordapparaat

432 SMSjes
1407 telefoongesprekken
aantal mensen dat
2376 Totaal
contact met ons zoekt

Op onze website www.arabvision.nl kunt u meer over dit project lezen. Voor meer informatie
kunt u uiteraard met ons kantoor in Groningen contact opnemen.

Colofon

ZOMERSCHOOL
MOSLIMS EN HET EVANGELIE

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.
Adresgegevens
Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl
Giften
42.29.92.607
ABN-AMRO Groningen
T.n.v. Stichting Arab Vision
Lijfrenteregeling
Met een lijfrente levert u een
geweldige bijdrage aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.arabvision.nl
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Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Drs. R.A. Scholma – De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog Univ. Utrecht
Drs. T. van der Leer – Docent Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3XM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
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Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Van 15-19 juni 2009 organiseren Arab Vision,
Evangelie & Moslims en de Arabische Wereldzending vijf dagen van intensieve bezinning, studie
en ontmoeting over thema’s als: verhouding
moslims en christenen, islamitische geloofsleer
en geloofspraktijk, mogelijkheden en vormen van
getuigenis en zending onder moslims in Nederland en in de Arabische wereld.
Enkele reacties van studenten die de Zomerschool in voorgaande jaren deden:
“De drempel om met moslims te praten was
een stuk lager geworden.”
“De Zomerschool betekende voor mij een
verbreding en verdieping van mijn kennis
over de islam, waarbij de moslim als mens
centraal stond.”
Voor meer informatie over de Zomerschool en
opgave, neem contact op met
contact@arabvision.nl

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

