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 Wij zijn ... Brussel, Parijs, Beiroet, Lahore? 
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 Koningskind – “Ik was diep onder de indruk...” 

 Café de Vrijheid – bekijk de video 

 Word ambassadeur – voor Arab Vision 

Wij zijn ... 

Wij zijn Brussel, we zijn Parijs, we zijn .... maar waar was het “we zijn Beiroet”  in november 2015 en 

het “we zijn Lahore” enkele dagen geleden? De wereld is vandaag de dag gecompliceerd. Aan de ene 

kant zijn we een soort ‘global village’ geworden en aan de andere kant vereenzelvigen we ons met 

mensen die ons het dichtst na staan wat betreft identiteit en overtuiging... en we hebben de neiging 

om steeds minder emotioneel te worden over wat gebeurt met mensen waar we ons niet mee 

identificeren. Is dat schijnheilig? Is het zelfbescherming? 

We zijn kinderen van de levende God. Dat is een zegen in leven en dood. Vanuit die positie zijn we 

geroepen om te bidden voor hen die lijden, hen die verdrukt worden, voor hen die in nood zijn – en 

hen te helpen. We worden ook geroepen om onze vijanden lief te hebben en hen die ons vervolgen 

te zegenen. 

We zijn ... kinderen van de levende God, een groot geschenk en een grote verantwoordelijkheid. 

Ze is een kind – geen bruid! 

 



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. Kindhuwelijken hebben vaak vreselijke gevolgen. Lees hier meer over in 

onze nieuwsbrief van maart. 

Arab Vision is van plan om een documentaire te maken over kindhuwelijken die door onze NGO 

partners in de regio gebruikt kan worden. Wilt u overwegen om ons te helpen zodat deze 

documentaire mogelijk wordt? 

Koningskind – “Ik was diep onder de indruk...” 

 

Bekijk een aflevering van Kingdom Person over het huwelijk, met Engelse ondertiteling. 

“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 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 stimuleert om na te denken, 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. 

De tweede serie van Koningskind bestaat uit 26 afleveringen van elk 15 minuten, plus 26 korte clipjes 

voor social media. Enkele onderwerpen zijn: hoe word je een volwassen christen en ga je op Jezus 

lijken, hoe om te gaan met het lijden, en hoe integreer je geestelijke, psychologische en theologische 

aspecten in een christelijke levenswandel.  

http://arabvision.org/wp-content/uploads/2016/03/s-Dutch-NL-March-2016.pdf
http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/
https://www.youtube.com/watch?v=GvLiT9KlDvg


Om deze serie te kunnen produceren hebben we uw financiële hulp nodig. Voor elke aflevering van 

15 minuten en korte clip is er €530 nodig. Wilt u overwegen om de productie van deze 

levensveranderende programmaserie te ondersteunen? 

Café de Vrijheid 

 

Café de Vrijheid, theologie uitgelegd in de taal van elke dag, is een programma dat we in 2014 

hebben geproduceerd. Het is uitgezonden door ABN (Aramaic Broadcasting Network). Om u een 

indruk te geven van het programma, hebben we een compilatie van verschillende clips uit allerlei 

afleveringen op ons YouTube kanaal gezet, voorzien van Engelse ondertiteling. 

Word ambassadeur voor Arab Vision! 

Binnenkort is er een nieuwe video van 8 minuten beschikbaar over het werk van Arab Vision. Als u 

graag een exemplaar wilt hebben om die bijvoorbeeld in uw kerk of in uw huiskring te laten zien en 

iets te vertellen over ons werk, neem dan contact op met contact@arabvision.org  Wilt u ons laten 

weten of u de video op DVD wilt hebben of op een flashdrive? 

Tenslotte wil ik u bedanken voor uw gebeden en uw steun aan het werk van Arab Vision. Gods rijke 

zegen gewenst, 

Inge Verhoef- Postma 

Arab Vision 

https://www.youtube.com/watch?v=v1Cl5A9U4Tw
mailto:contact@arabvision.org

