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Een levende hoop

Ze is een kind – geen bruid!

‘…. wedergeboren tot een levende hoop,
tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis…’ (1 Petrus 1:4)
Hoop is wellicht niet het eerste woord
dat in onze gedachten komt als we
denken aan de situatie in veel landen
in de Arabische wereld. Angst, geweld,
hopeloosheid liggen meer voor de hand
en die zijn een realiteit.
We kunnen slechts een levende hoop
hebben en verkondigen omdat we een
levende Heer hebben. Daarom kan Arab
Vision programma’s produceren met
Arabische christenen die spreken over
hoop, zoals b.v. pastorale programma’s
voor Arabische vrouwen die met
(huiselijk) geweld te maken hebben getiteld ‘Hoop voor morgen’.
Daarom kunnen we een nazorgteam
hebben dat dagelijks klaarzit om met
kijkers te praten over hun angst en
zoektocht naar waarheid, hun vragen
over geloof en de bijbel - omdat onze
nazorgwerkers de levende hoop kennen.
Ik wil alvast uw gebed vragen voor
nieuwe projecten die we voorbereiden,
zoals een bijbelse musical voor kinderen,
een programmaserie over de vragen die
jongeren en ouders hebben rond geloof
en atheïsme, een tweede avonturenserie
voor tieners rond de bergrede van Jezus
en een apologetische studieserie over
bijbelse waarheden.
Hoopvol vieren we Goede Vrijdag en
Pasen; dit jaar doen wij dat in het westen
wel vier weken eerder dan onze broeders
en zusters in de oosterse kerken!
Hoopvol kijken we uit naar Gods zegen
over ons mediawerk en bidden we dat we
bij mogen dragen aan de uitbreiding van
zijn Koninkrijk.
Arab Vision wenst u de zegen en vrede
van de opgestane, levende Heer.

Nujoud, een tienjarig
Jemenitisch meisje, vroeg
bij de rechtbank in Sana’a
een scheiding aan... Door
deze schrijnende situatie
kwam er veel aandacht voor
kindhuwelijken. Nujouds
vader had het huwelijk voor
haar in 2008 geregeld, toen
zij 9 jaar oud was. Zij bond de
strijd aan met de Jemenitische
gewoontes en haar eigen
familie. Heel dapper
probeerde ze haar vrijheid en
leven weer terug te krijgen.
“Ik ben een eenvoudig dorpsmeisje dat altijd mijn vader en mijn broers heeft gehoorzaamd.
Altijd heb ik op alles ja gezegd. Vandaag heb ik besloten om nee te zeggen,” schrijft ze in haar
boek Ik was negen toen ik moest trouwen.(2010, Nojoud Ali & Delphine Minoui) Haar verhaal
maakte zo’n indruk dat er al spoedig een film werd gemaakt.
Meisjes zouden in vrijheid moeten kunnen beslissen over dingen die hun leven veranderen,
maar veel meisjes hebben dit basisrecht niet, omdat ze gedwongen worden te trouwen als
ze nog minderjarig zijn. Eén op de zeven meisjes in de Arabische wereld is voor haar 18e
verjaardag getrouwd. De hoogste percentages van kindhuwelijken vinden we in arme en
door oorlog verscheurde gebieden zoals Somalië, Soedan en Jemen.
>> Wordt vervolgd op pagina 3

Van onze kijkers
Veel mannen reageren op ons programma Hoop voor morgen over huiselijk geweld en
seksuele intimidatie.

“Ik bel u omdat ik heb zitten kijken naar uw programma Hoop
voor Morgen. Ik heb een moslim achtergrond en ben pas in
de bijbel gaan lezen. Ik leer veel door uw programma en mijn
denken wordt er door veranderd.”
(Ahmed, Egypte)

Al Masih qaam,
bil haqiqati qaam!
Christus is opgestaan,
Hij is waarlijk opgestaan!
Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision
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Op avontuur in Egypte is een groot succes!
Het interactieve programma Op Avontuur in Egypte dat we in 2015
hebben geproduceerd, wordt nu op Sat-7 uitgezonden en is
ook te volgen via een speciale website en de social media, zoals
Facebook, YouTube en Instagram. Op FB is het aantal ‘likes’ al
meer dan 60.000.
Het programma is duidelijk een succes. Er zijn vrijwel geen
jeugdprogramma’s op de grote christelijke kanalen en we zijn
gevraagd om een tweede seizoen hiervan te produceren,
speciaal gericht op de leeftijdsgroep van 12 tot 18.
De combinatie van wedstrijdelement, amusement en
bijbelstudie blijkt goed te werken. Op Avontuur II zal bestaan
uit 13 afleveringen van 28 min. Elke aflevering zal gaan over
een onderwerp waar Jezus over sprak in de Bergrede, zoals
nederigheid, het lijden, het zoeken naar gerechtigheid,
vervolgd worden en vredestichten.
Op ons YouTube kanaal vindt u een filmpje met fragmenten
uit The Quest I.

Vrouwen in focus!

We zijn druk bezig met onze programmaserie Vrouwen
in de bijbel. De eerste 24 afleveringen zijn onlangs
gefilmd. Volgens de 65-jarige scriptschrijver worden
vrouwen in de Arabische wereld niet altijd goed
behandeld. “Volgens de bijbel zijn vrouwen kostbaar.
God behandelt ze eerlijk; het zijn de mensen die

In liefde de waarheid zeggen
Om een antwoord te geven op de twijfels van christenen en
op de vragen van zoekende moslims en om ruimte te maken
voor open gesprek, hebben we een serie van dertig 3-minutenclipjes geproduceerd waarin bijbelse waarheden uitnodigend en
uitdagend worden besproken door dr. Luis Abdullah.
De serie wordt nu gemonteerd en zal binnenkort op Sat-7 worden
uitgezonden. De clips worden ook op YouTube en een speciale
Facebook pagina geplaatst, zodat men in gesprek kan gaan over
de onderwerpen. U kunt een voorbeeld van Speaking the Truth
vinden op ons YouTube kanaal.

vrouwen slecht behandelen.” Vrouwen hoeven niet
passief te zijn, maar kunnen actief betrokken zijn
bij verandering. “Het gaat in dit programma niet
hoofdzakelijk om vrouwenrechten, maar het gaat
erom dat vrouwen hun situatie door geloof kunnen
veranderen,” voegt hij eraan toe.

Ze is een kind – geen bruid! (vervolg)
Armoede en oorlog zijn de voornaamste redenen voor kindhuwelijken. Vanwege armoede
doen mensen wanhopige dingen om geld te krijgen; vanwege de oorlog is er meer risico
dat meisjes worden gekidnapt, misbruikt en verkracht. Ouders geloven ten onrechte
dat het vroeg uithuwelijken van hun dochters voorkomt dat ze seksueel worden lastig
gevallen. Het tegenovergestelde is echter het geval: een kind-bruid wordt vaak in haar
huwelijk seksueel misbruikt.

Helpt u weer mee?

Door vroeg te trouwen worden de kansen van het meisje op scholing veel kleiner; ze gaat
van school af en daardoor wordt haar persoonlijke ontwikkeling belemmerd, waardoor
de cyclus van armoede wordt gecontinueerd. Daarbij komt dat een kindhuwelijk vaak de
gezondheid van het meisje in gevaar brengt.
Het kindhuwelijk wordt ook als dekmantel voor mensensmokkel en prostitutie gebruikt.
De belangrijkste uitdaging op dit terrein is de afwezigheid of het niet handhaven van
wetten tegen het kindhuwelijk in de Arabische wereld. Het aantal kindhuwelijken is weer
aan het toenemen, vooral in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen.
Ook in Nederland zijn er kindbruiden onder de vluchtelingen. De regering heeft daarom in
oktober 2015 de wet tegengaan huwelijksdwang aangescherpt; nu moeten beide partners
meerderjarig zijn als zij om erkenning van het huwelijk vragen.
Dit alles toont heel duidelijk dat een documentaire over het kindhuwelijk hard nodig is,
zodat die gebruikt kan worden door partners van Arab Vision in de regio. Wij willen al
het mogelijke doen om deze vreselijke praktijk die de levens van zoveel jonge Arabische
meisjes verwoest, uit te bannen. Wilt u ons helpen om dat mogelijk te maken?

“Telkens als ik luister naar christelijke liedjes ervaar ik vreugde en
troost. Als ik in de bijbel lees zie ik dat die vol liefde is. Ik heb een
kruisje in mijn huis, maar ik weet eigenlijk niet goed wat dat betekent.
Kunt u me dat misschien uitleggen?”
(Ibrahim, Jordanië)

Leven als een Koningskind - serie II
“Ik heb alle afleveringen bekeken van Kingdom Person (Koningskind). De betekenis van licht
en waarheid sprak me erg aan. Ik vond het fantastisch om te ontdekken dat de werkelijke
betekenis van spiritualiteit niet ligt in het gaan naar de kerk of de dingen doen die ik gewoon
was te doen, maar om te leven onder Gods genade in vrijheid. Het maakt voor mij een heel
verschil dat ik weet dat de focus van mijn leven is om deel uit maken van Gods oorspronkelijke
ontwerp.”
Het eerste seizoen van Leven als een
Koningskind is heel goed ontvangen.
De mensen van ons productieteam
waren de eerste ‘kijkers’ die erg onder
de indruk waren van de inhoud van
het programma. De spreker heeft
de gave om belangrijke dingen uit
het dagelijks leven van een christen
te bespreken op een verfrissende
manier die mensen uitnodigt en aan
het denken zet, met het doel om
Arabische christenen toe te rusten
als echte volgelingen van de Here
Jezus te leven in een moeilijke (soms
buitengewoon vijandige) omgeving.
Bekijk een aflevering van Kingdom
Person over het huwelijk op ons
YouTube kanaal.
“Ik ervaar dat de aflevering over
vergeving een groot verschil heeft gemaakt voor mij. Het heeft me veel gedaan. Door de
stappen tot vergeving kon ik weer vooruit. Hoewel ik nog een lange weg moet gaan zit ik wel
op het juiste spoor. Het filmpje over hoe we anderen de schuld geven deed me ook veel. Ik heb
er veel nieuwe dingen door geleerd.”
De tweede serie van Leven als een Koningskind bestaat uit 26 afleveringen van elk 15
minuten en 26 korte clips die we gebruiken op Facebook en andere social media. Enkele
onderwerpen zijn: hoe word je een volwassen christen die steeds meer op Jezus lijkt,
hoe om te gaan met lijden, hoe integreer je geestelijke, psychologische en theologische
aspecten in een christelijke levenswandel.

Dank u wel dat u het kerstprogramma
Vrees en Vrede mede mogelijk hebt
gemaakt! Het programma is twaalf keer
uitgezonden. Op ons YouTube kanaal staat
een korte video Christmas 2015.

Leven als een Koningskind € 500
per programma of €125 per clip
Leven in deze wereld volgens de principes
van Gods Koninkrijk, dat is het hoofdthema
van deze tweede serie Kingdom Person.
Schrijver van het boek met dezelfde titel,
Awsam, is de spreker van deze serie. Het
is een uitdaging aan christenen om in een
moeilijke omgeving ten volle hun geloof uit
te leven en aan moslims/niet-gelovigen om
deze Koninkrijksprincipes te onderzoeken
en te beoordelen op hun waarde.

Verzoenen: geen keuze maar een
opdracht! €2000
Ons project in Israel/Palestijnse gebieden
over bijbelse verzoening kan deze zomer
gefilmd worden. Zij die zich in Christus
met God hebben laten verzoenen,
kunnen niet anders dan zich door die
genade met medebroeders en -zusters te
verzoenen; ook al blijven zij wat betreft
politieke en historische standpunten ver
van elkaar verwijderd. We bidden dat dit
programma een eye-opener mag worden
voor vele volgelingen van Christus in
de Arabische wereld en een getuigenis
naar andersgelovigen. Graag uw gebed
hiervoor!

Adopteer een nazorgwerker
€200 per maand
Arab Vision produceert niet om te
produceren, maar om mensen te bereiken
en uit te nodigen om te reageren. Onze
nazorgwerkers zetten zich dagelijks in
om uit te reiken naar kijkers die bellen,
schrijven, facebooken met allerlei vragen,
verhalen en noden. Hun salarissen variëren
van €200 tot €600 per maand. Wilt u (een
deel van) het salaris van een nazorgwerker
financieel ondersteunen?

Paas DVD
Vorig jaar produceerden
we een speciale Paas DVD
met Engelse of Nederlandse
ondertiteling. De DVD
bevat drie afleveringen over
de betekenis van Pasen.
We hebben nog enkele
exemplaren, dus bestel deze
unieke DVD via
contact@arabvision.org!

Wordt ambassadeur voor Arab Vision!
Een nieuwe video van ongeveer 8 minuten over het werk van
Arab Vision zal over enkele weken klaar zijn. Als u graag een
exemplaar wilt hebben om die bijvoorbeeld te laten zien in uw
kerk, in uw kring of bij u thuis, om te vertellen over ons werk,
schrijf dan naar contact@arabvision.org. Geeft u even aan of u
de video op DVD wilt ontvangen of op een USB stick?

Maak ons werk bekend door onze Facebook pagina te ‘liken’!

Nu op TV
Miracle channel: www.miraclechannel.com
• Hoop voor morgen– pastorale serie over
(huiselijk) geweld tegen vrouwen
• Discipelschapsprogramma
Sat-7 : www.sat7.org
• Bijbelstudieprogramma’s over de brieven van
Paulus
• Hoop voor morgen; pastorale serie over
(huiselijk) geweld tegen vrouwen
• Leven als een Koningskind: hoe leef je
vandaag volgens bijbelse principes?
• Discipelschapsprogramma
• Op avontuur in Egypte: interactief programma
voor de jeugd
Kingdomsat: www.almalakootsat.com
• Serie bijbelstudieprogramma’s

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar.
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Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is
deelnemer van Missie Nederland.

Wilt u regelmatig gebedspunten
ontvangen over de Arabische wereld en
het werk van Arab Vision, schrijf u dan
in voor de (email) gebedsbrief
via onze website
www.arabvision.org
of schrijf ons
via contact@arabvision.nl.

