
Het Evangelie op TV en internet in de Arabische wereld

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 

Adresgegevens 
Stichting Arab Vision 
Postbus 9020 
3840 GA Harderwijk 
06-28268748 
contact@arabvision.nl 
www.arabvision.org

Giften
NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
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.org

Bestuur
Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)
Dhr. M. de Jong (penningmeester)
Dhr. H. IJmker
Mw. B. Timmerman-Jansen

Comité van Aanbeveling
Drs.E.Baelde - Stichting De Ondergrondse Kerk
Drs. J. Eschbach - SOFAK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Dhr. G. Jansen - De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist
Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie&Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. D. van de Vegte - Family7
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries, Martyriakerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors 
 

 
Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is 
deelnemer van Missie Nederland.

Tekenen van hoop in een verdeelde wereld
Het drieluik over verzoening Tekenen van hoop in een verdeelde wereld zal binnenkort 
worden uitgezonden door SAT-7 en Hayat TV. De EO heeft de documentaire ook online 
gezet met Nederlandse ondertiteling. (zie https://visie.eo.nl/2018/01/tekenen-van-hoop-
in-de-arabische-wereld/)

In deze film, die uit drie afleveringen van elk 15 minuten bestaat, wordt aandacht besteed 
aan verschillende aspecten van het proces van verzoening, steeds vanuit Joods en 
Palestijns perspectief. 

In deel 1 ligt de focus op de Bijbelse grondslag en inspiratie 
voor verzoening.  Dr.Isaac Munther, theologie docent aan het 
Bethlehem Bible College en Lisa Loden, schrijfster en spreekster 
over verzoening belichten het onderwerp. “We leven hier in veel 
opzichten in een gecompliceerde situatie. Er zijn veel verschillende 
bevolkingsgroepen hier en we moeten met elkaar overweg kunnen,” 
zegt Lisa Loden. “Ik hoor bij een kleine 
groep Messiaanse Joden. Ik heb hier veel 
broeders en zusters hier, ook onder de 
Palestijnen. Maar er zijn veel verschillen 

tussen ons en veel problemen. Verschil in theologie, levenstijl, sociale 
omstandigheden, politieke meningen ... er is veel dat ons verdeelt. 
Maar als gelovigen in Christus, die de basis is van ons geloof en 
leven, zouden we verenigd moeten zijn omdat we familie zijn, 
volgens de Schriften en Gods wil... Toen Jezus op aarde was zag hij 
ieder mens en aanvaardde hij iedereen. Hij is ons voorbeeld.”

In deel 2 en 3 zien we voorbeelden van 
verzoening in het dagelijks leven, bijvoorbeeld 
het effect van een gezamenlijke woestijntocht, 
hoe Joden en Palestijnen samen wonen in Nes 
Ammim en hoe studenten in de oude stad van 
Jeruzalem samen muziek maken.   
De documentaire is ook beschikbaar op USB met 
Engelse of Nederlandse ondertiteling. Mocht u 
daarvoor interesse hebben, dan sturen we u die 
graag toe. Laat het ons weten via een mailtje naar 
contact@arabvision.nl of een telefoontje.

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.

Boekenleggers beschikbaar 
Met links naar Facebook pagina’s en programma’s - in het Arabisch

Om weg te geven aan uw Arabisch 
sprekende vriend, buurman of collega: 
boekenleggers met Arabische tekst en 
links naar onze Facebook pagina’s en TV 
programma’s. Op de voorkant staat in het 
Arabisch: ‘Bid en je zal gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en de deur zal 
voor je opengedaan worden.’

Laat het ons even weten via 
contact@arabvision.nl als u belangstelling 
hebt om een stapeltje van deze 
boekenleggers te ontvangen.

Oud papier?
Wilt u deze papieren nieuwsbrief niet langer 
ontvangen, gooi hem dan niet zomaar elke 
keer bij het oude papier, maar laat het ons even 

weten. We kunnen u ook de digitale nieuwsbrief sturen. 
Graag uw info naar contact@arabvision.nl

M E D I A  F O R  C H A N G E

God heeft mij veranderd, Hij kan iedereen 
veranderen!
Het Arabische schiereiland bestaat voornamelijk uit Saudi-Arabië, Jemen en Oman, landen 
met een klein, maar groeiend aantal christenen met een islamitische achtergrond. Mensen 
horen het evangelie vaak voor het eerst door de media. Radio, tv en internet spelen een 
belangrijke rol in deze regio waar vrijwel geen lokale kerken zijn. Gamal is een van de 
inheemse gelovigen. Hier volgt een gedeelte uit zijn getuigenis.

“Wat me kracht en hoop geeft is dat 
God de mensen om mij heen kan 
veranderen; Hij heeft immers mij 
veranderd. Ik vertrouw erop en bid dat 
Degene die mij verandert en wonderen 
in mijn leven doet, mij kan gebruiken 
als instrument om een samenleving te 
bouwen die gefundeerd is op Christus. 
God doet dat op Zijn manier, ook al 
zou Hij mij daar niet bij betrekken. 
Zoals Hij mij gevormd heeft, zo kan 
Hij de mensen om mij heen vormen 
en dat zal de verandering in onze 
samenleving bewerkstelligen.

Op een dag komt Gamal in een winkeltje op de markt en maakt een praatje met de eigenaar 
terwijl hij zijn boodschappen doet. De laatste tijd was hij al vaker bij deze man en ze waren 
vrienden geworden. De TV in de winkel staat altijd aan. Terwijl ze aan het praten zijn pakt 
Gamal de afstandsbediening en switcht onopgemerkt naar een christelijk TV kanaal. 
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Maar Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft 
zal leven, ook wanneer hij sterft...”   (Joh.11:25 NBV)

َياُة. َمْن �آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َف�َسَيْحَيا“  يوحنا ١١: ٢٥  َنا ُهَو �ْلِقَياَمُة َو�ْلَ
َ
َقاَل َلَها َي�ُسوُع: ”�أ

Het Arab Vision team wenst u een vreugdevol pasen toe!

Paasgroet

Het Arab Vision team wenst u een vreugdevol pasen toe!

Gods trouw
Terwijl ik deze column schrijf, is het 
buiten bitter koud en zit er sneeuw in 
de lucht. De Hollandse winter houdt het 
meestal niet zo lang, dus als u dit leest zit 
u misschien in een lekker zonnetje, nou ja 
of in de regen... Zo grillig als ons weer kan 
zijn, zo wispelturig kunnen mensen zijn. 

Op Palmzondag reed Jezus Jeruzalem 
binnen op de rug van een ezel. Hiermee 
kwam de profetie van Zacharia 9:9 in 
vervulling:

Zie, uw Koning zal tot u komen, 
rechtvaardig, en Hij is een Heiland, 
arm, en rijdend op een ezel, 
op een ezelsveulen, 
het jong van een ezelin

De symboliek van de ezel is veelzeggend. 
Een koning die ten strijde trok, reed op 
een paard, maar als hij op een vreedzame 
missie ging, op een ezel. Jezus reed de 
stad binnen op een ezel, als de Vredevorst, 
al bereidde de menigte zijn weg met 
palmtakken, als teken van militaire 
overwinning en triomf: hoezeer hoopten 
de mensen dat hij hen kwam bevrijden van 
de onderdrukking van de Romeinen! 

Enkele dagen later was het ‘Hosanna’ al 
veranderd in een ‘Kruisig Hem’.

Mensen zijn soms nog grilliger dan het 
weer, maar het goede nieuws is het 
nieuws van Gods trouw. We lezen erover 
in het getuigenis van Gamal, een gelovige 
op het Arabisch Schiereiland: “Als 
iedereen om me heen mij in de steek laat, 
krijg ik kracht uit het gebed”.

Bid met ons voor gelovigen zoals Gamal; 
bid ook voor de paasprogramma’s die we 
binnenkort produceren en uitzenden en 
voor de miljoenen in de Arabische wereld 
die via TV en online toegang zullen 
hebben tot de boodschap van kruisiging, 
opstanding en salaam - vrede!

Inge Verhoef-Postma

directeur Arab Vision



Pasen: Op zoek naar vrede in een onrustige wereld
Dit jaar zal het thema voor het paasprogramma zijn: Op 
zoek naar vrede in een onrustige wereld. Jezus heeft nooit 
een leger geleid om een land te bekeren. Hij heeft nooit 
het zwaard opgenomen en de enige kroon die hij droeg 
was een doornen kroon. Hij heeft geleefd, is gestorven en 
opgestaan uit de dood om ons hoop te geven. Hij stond 
op uit de dood voor onze redding. Jezus Christus is de 
vredevorst, de koning der koningen en de Heer der heren.

Zijn opstanding is de hoeksteen van ons geloof. Het 
christendom dankt haar bestaan aan zijn geboorte, haar 
leven aan zijn leven en haar voortbestaan aan zijn opstanding. Het 
is de enige garantie dat we niet verloren zullen gaan – we mogen 
eeuwig leven ontvangen.

Het paasprogramma bestaat uit 10 afleveringen van elk 20 
minuten. Twintig speciale paasliederen zullen worden opgenomen 
met daarbij een korte boodschap uit de Bijbel. Op straat 
houden we interviews met mensen over de onderwerpen uit de 
afleveringen en we geven speciale aandacht aan de kinderen.

 Helpt u weer mee?
God heeft mij veranderd, Hij kan 
iedereen veranderen! (vervolg)

Let op mijn woorden! -  
nog €7500 nodig
365 korte clips met bemoedigende, 
uitnodigende woorden uit de Bijbel, 
verteld door (jonge) kinderen, worden 
in het Arabisch uitgezonden op TV en 
op Facebook. 

We willen deze laagdrempelige serie 
ook in de Kabyle berbertaal van 
Algerije produceren. Helpt u mee?

Paasprogramma’s -  
nog €5000  nodig
Een serie over hoop en vrede door 
de opstanding van Christus. Muziek, 
interviews en een korte overdenking. 
De serie wordt uitgezonden via 
satelliet TV en simultaan via onze 
Facebook pagina Taraneem.

Orthodox Pasen is dit jaar op 8 april.

Adopteer een nazorger -  
€200 per maand
Ons nazorgteam vraagt gebed om met 
wijsheid om te gaan met de vele zware 
situaties die ze tegenkomen in het 
contact met mensen die reageren op 
onze Facebook pagina’s.

Wilt u bijdragen aan de kosten voor 
nazorg door met een bedrag van €200  
per maand een van onze nazorgers te 
adopteren? Dank!

De winkelier laat de TV op die zender staan en begint de programma’s die hij elke dag 
bekijkt te waarderen. Hij vindt ze zelfs zo mooi dat hij altijd zijn TV op dat kanaal heeft en 
weigert om het te veranderen, zelfs als zijn andere klanten daarover beginnen te klagen.

“Gebed is het allervoornaamste,” zegt Gamal. “Het is het belangrijkste dat mij tot Christus 
brengt. Alles bij mij kan herleid worden naar het gebed; het leren, de ontmoetingen met 
medegelovigen, meer kennis van mijn geloof en omgaan met problemen. Het gebed is de 
grondslag van mijn geloof.  Zelfs als iedereen om me heen mij in de steek laat, geeft het gebed 
mij kracht. De reden voor mijn geloof, en de kracht van mijn geloof, de werkelijkheid van mijn 
geloof – is het gebed, omdat God altijd antwoord geeft. Hij lost mijn materiële problemen op, 
en de problemen van geweld en moord, de problemen van oorlog en het op de vlucht zijn. De 
gebeden in de avond worden ’s morgens beantwoord; dat komt door Gods sterke respons. Ik 
heb Hem zeer lief.”

Bid dat God in anderen zal doen wat Hij in ons heeft gedaan, als plaatselijke 
gelovigen. Dat Hij Gamal en ons allemaal zal gebruiken om ons land te veranderen en 
samenlevingen te bouwen die gefundeerd zijn op Christus.

(Lees het hele verhaal in het Engels op de site van de Community of the Arabian 
Peninsula: http://capvoices.com/2017/03/prayer/)

Help, mijn kind beweert atheïst te zijn ...

Let op mijn woorden!
De serie Let op mijn woorden! is 
geproduceerd in het Arabisch en 
bevat ruim 380 clips. Kinderen 
vanuit allerlei achtergronden 
hebben teksten uit de Bijbel 
voorgedragen. Om de serie heel 
laagdrempelig te houden hebben 
we daar niet bij vermeld dat het 
Bijbelverzen zijn. 
De serie wordt op het moment 
gebruikt bij SAT-7 en via 
verschillende social media kanalen. 
We zijn bezig om de serie ook te 
produceren in andere talen, zoals in verschillende Berbertalen voor Noord-Afrika en we 
onderzoeken mogelijkheden voor het Sourani (Koerdisch). 

MEDIA FOR CHANGE

Reacties van onze kijkers:

Het Midden-Oosten kent drie taboes waar men 
niet openlijk over praat: seks, politiek en religie. 
Om te praten over je twijfel en je vragen over 
godsdienstige zaken bijvoorbeeld wordt niet 
aangemoedigd.

Na de Arabische Lente, echter, schijnt het 
atheïsme veel meer volgelingen te hebben 
gekregen in het Midden-Oosten. In bijna elk 
Arabisch land hebben atheïstische groepen hun 
eigen Facebook pagina’s. Een stille revolutie 
vindt nu plaats op social media in de Arabische 
wereld. Jonge mensen zijn druk bezig om de 
fundamenten van de traditionele cultuur aan 
te vallen en kijken hoe ver ze de 
grenzen van de vrijheid kunnen 
verleggen.

Het atheïsme is ook een uitdaging 
voor christelijke jongeren in de 
Arabische wereld die niet zo zeker 
zijn van hun geloof. Wij willen 
graag dat ouders in gesprek gaan 
met hun kinderen over hun (on)
geloof, daarom produceren wij 

een programma met 26 korte afleveringen 
waarin allerlei vragen worden besproken 
in een setting van een gezin dat in een 
appartementengebouw woont dat gedeeld 
wordt met familieleden. Het eerste deel gaat 
over geloof en wetenschap, het tweede deel 
zal gaan over vragen omtrent seksualiteit. 
Enkele van de onderwerpen in het eerste deel 
zijn, wetenschap en de Bijbel, Darwin’s ideeën, 
wie is God, het begin van de kosmos, enz. We 
vertrouwen erop dat deze serie zal helpen om 
een open atmosfeer te creeëren om eerlijk in 
gesprek te gaan over vragen en twijfels.

De paasprogramma’s die we elk jaar produceren worden door miljoenen mensen bekeken. Hier zijn wat reacties 
van mensen op onze eerdere paasprogramma’s.

Mariam uit Egypte vroeg ons om voor haar te bidden. “Er is heel wat in mijn leven dat kapot en ondersteboven is. Ik zou graag deze 
dingen willen herstellen en verbetering zien in mijn leven.”

Marina nam contact met ons op en vertelde eerlijk dat ze in de prostitutie werkzaam is. We praatten met haar over de prostituees 
die in de Bijbel worden genoemd, en hoe de Here Jezus hen aanvaardde en liefdevol met hen omging. Marina accepteerde deze 
woorden en besloot om met haar werk in de prostitutie te stoppen. We hebben haar doorverwezen naar een support groep.

Om een indruk te krijgen van onze eerdere paasprogramma’s  kunt u verschillende clips bekijken op de speellijst Strengthening the 
Church (versterk de kerk) van ons YouTube kanaal.

“Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.”

Luister alsjeblieft naar me…
Ons follow-up team heeft per dag meer dan honderd serieuze conversaties met mensen die ons benaderen. 
In januari bijvoorbeeld hadden we 3364 gesprekken op drie van onze belangrijkste Facebook pagina’s. 

Een jong meisje uit Algerije (16) nam contact met ons op via onze Hoop voor morgen pagina. Nadat 
haar vader was overleden worstelde ze met gevoelens van eenzaamheid en minderwaardigheid. Zij 
dacht eraan om een eind aan haar leven te maken. We nemen veel tijd om naar haar te luisteren en 
haar te steunen in deze moeilijke periode.

Abraham uit Egypte heeft zijn vrouw en kinderen verloren in een auto ongeluk. Hij is diep bedroefd en 
kapot vanwege zijn verlies. We praatten met hem over Gods aanwezigheid in ons leven. Hij antwoordde 
dat hij troost ervaart als hij met ons praat en is dankbaar voor de antwoorden op zijn vragen.  


