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 Een boodschap van hoop – overwin het kwade door het goede 

 Dank u – dat u ons werk mogelijk maakt! 

 Op avontuur in Egypte –duizenden jonge mensen zijn enthousiast! 

 Hoop voor morgen – mannen veranderen van gedachten! 

 

Beste vrienden, 

“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12.21 

NBV) 

Ik moest denken aan deze woorden van de 

apostel Paulus toen ik een videoclipje zat te 

bekijken waarop Karim Wasfi, de voormalige 

dirigent van het Nationaal Symfonie Orkest van 

Irak, zijn cello bespeelt op een plek waar enkele 

ogenblikken daarvoor een auto vol met 

explosieven ontplofte in een drukke wijk van 

Bagdad, met als gevolg minstens 10 doden en 27 

gewonden. 

In een interview met Al Jazeera legt Karim uit waarom hij dit doet. “Het was een actie om te proberen 

dingen in evenwicht te brengen; om het evenwicht te vinden tussen lelijkheid, dwaasheid en absurde, 

onbeschofte daden van terreur – om ze te overwinnen door schoonheid, creativiteit en 

beschaafdheid.” (Lees meer op onze site) 

We zijn nog ver van harmonie in Irak en in het Midden-Oosten, maar ik blijf hoop houden. God 

specialiseert Zich in het onmogelijke! 

Shukran! 

We willen u hartelijk bedanken voor alle donaties en steun 

die we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen en 

die het mogelijk maken dat we door kunnen gaan met ons 

werk om “het kwade door het goede te overwinnen”.  

Onlangs hebben we een toezegging gekregen voor fondsen 

die nog heel hard nodig waren voor de documentaire over 

verzoening, in samenwerking met de Musalaha beweging in 

Jeruzalem. We zijn direct begonnen regelingen te treffen met 

de schrijver van het script en we zien ernaar uit deze 

documentaire van 45 min. deze zomer te kunnen produceren. 

Meer donaties zijn nog steeds erg welkom voor deze productie! 

 

Op avontuur in Egypte 

http://arabvision.org/nl/hij-bespeelt-zijn-cello-op-plekken-waar-de-bommen-net-zijn-gevallen/
http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/


Het interactieve programma voor jonge mensen, Op Avontuur in Egypte, dat we vorig jaar 

produceerden, wordt nu door SAT-7 uitgezonden. In het programma hebben twee groepen tieners 

een wedstrijd met elkaar en reizen naar plaatsen in Egypte die iets te maken hebben met de Bijbelse- 

en kerkgeschiedenis. Om het kampvuur praten ze b.v. over het leven van Jozef en ontdekken 

principes om als christen te leven in hun dagelijkse omgeving.  

Samen met SAT-7 hebben we een speciale Facebook pagina gemaakt voor het programma en een 

app zodat jonge mensen kunnen meedoen met het programma. De Facebook pagina heeft al meer 

dan 62.000 likes en duizenden bekijken het programma online.  

De reacties op Op Avontuur zijn heel positief; iedereen is heel enthousiast over deze interactieve 

aanpak en we zijn gevraagd om, op dezelfde manier, een tweede serie te maken over het thema van 

de Bergrede. We hebben nog zo’n €18.000 nodig voor deze nieuwe productie. Het zou fantastisch 

zijn als u ons hierbij kunt helpen! 

Hoop voor morgen – veranderde levens in de Arabische wereld! 

 



Ons programma Hoop voor morgen over huiselijk geweld en seksuele intimidatie wordt op 

verschillende kanalen uitgezonden en veel mensen reageren. 

Hier zijn een aantal reacties van verschillende mannen in de Arabische wereld. 

Ahmed uit Egypte heeft de Here Jezus leren kennen door het kijken naar El Horrya TV en nu kijkt hij 

naar Hoop voor Morgen. Hij nam contact met ons op om ons te bedanken, want hij was geraakt en 

bemoedigd door dit programma. Daardoor was hij ook van gedachten en mening veranderd. 

Mohamed uit Algerije stuurde ons een tekstje om ons te laten weten dat hij van moslim achtergrond 

is en kijkt naar Hoop voor Morgen. Hij is gaan nadenken over zijn eigen geloof en komt meer te weten 

over het christendom.  

Ahmed Y. belde ons op omdat hij kijkt naar ons programma Hoop voor Morgen. Hij is van moslim 

achtergrond en is begonnen met het lezen van de bijbel. Dit programma helpt hem erg en en heeft 

veel invloed op zijn manier van denken. 

Ahmed uit Saoedi-Arabië kijkt naar ons programma Hoop voor Morgen op het Miracle kanaal. Hij 

nam contact met ons op en vertelde ons dat het programma hem van veel nut is en hij kijkt er altijd 

naar. Hij wilde ons heel erg bedanken voor de invloed van het programma op zijn leven. 

Bekijk een aflevering van Hoop voor Morgen met Engelse ondertiteling hier. 

Tenslotte zou ik de woorden van Paulus nog eens willen zeggen: “Laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede!” 

Namens het hele team van Arab Vision wens ik u Gods zegen toe, 

 

Inge Verhoef- Postma 

Arab Vision 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYhIGIq96B4

