
 

 

 

 

 

 

Arab Vision nieuws, maart/april 2018 

 God heeft mij veranderd – Hij kan iedereen veranderen! 

 Paasprogramma – Jezus de Vredevorst 

 Arabische paasprogramma’s online – met ondertiteling in het Nederlands 

 

Beste vrienden, 

In deze tijd rond pasen worden we opnieuw 

herinnerd aan Gods oneindige barmhartigheid en 

de onbeschrijfelijke kracht van Zijn leven in de dood 

en opstanding van onze Here Jezus Christus. Your 

God is too small (Uw God is te klein) is de titel van 

een boek geschreven door J.B. Philips. Dat is ook zo 

vaak waar in ons leven. Mogen we opnieuw Gods 

grootheid zien als we pasen vieren. 

Ik werd bemoedigd toen ik het getuigenis las van 

Gamal, een van de weinige christenen die wonen op 

het Arabisch schiereiland, een gebied dat 

voornamelijk bestaat uit Saudi-Arabië, Jemen en Oman. Het aantal christenen met een islamitische 

achtergrond is klein, maar groeit aanzienlijk. Mensen horen het evangelie vaak voor het eerst via de 

media. Aangezien er maar weinig inheemse kerken zijn, spelen radio, TV en internet een grote rol in 

het verspreiden van het evangelie. Gamal zegt het volgende:  

““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.” 

Lees het hele verhaal van Gamal – en nog heel veel meer – in onze maart nieuwsbrief. Als u graag de 

kwartaal nieuwsbrief op papier ontvangt, laat u het ons dan even weten via een mailtje naar 

contact@arabvision.nl 

Paasprogramma – Jezus de Vredevorst 

http://www.arabvision.org/wp-content/uploads/2018/03/999722_Arab-Vision_AV-Nieuws-1-2018_NL_LR.pdf
mailto:contact@arabvision.nl


Aan de hele regio, van Marokko tot Irak en van Syrië tot Soedan, gaan we het evangelie van Jezus’ 

dood en opstanding weer bekendmaken door TV programma’s rond Pasen uit te zenden via satelliet 

TV en internet. Thema van de programma’s dit jaar is ‘Jezus is de Vredevorst’. 

Jezus Christus voerde geen leger aan om mensen met geweld te bekeren; hij hief nooit een zwaard 

en de enige kroon die hij droeg was een doornenkroon. Hij leefde en stierf en stond op uit de dood 

om ons hoop te geven. Jesaja noemde hem de Vredevorst en vandaag is Hij nog steeds de gever van 

vrede en leven.  

We produceren 10 programma’s van 20 minuten met boodschappen en muziek rond het thema 

vrede en hoop. Op 8 april is het Pasen in het Midden-Oosten; rond die tijd worden de programma’s 

uitgezonden door SAT-7.  

Wilt u bidden dat velen zullen kijken en in gesprek gaan met onze nazorgers? En als u een speciale 

Paasgift wilt geven om deze programma’s mogelijk te maken, heel graag!  We kunnen nog zo’n 

2000 euro gebruiken voor uitzending en nazorg (klik hier als u via iDEAL op onze website wilt geven). 

Arabische paasprogramma’s online – met ondertiteling in het Nederlands 

Een van onze eerdere paasprogramma’s, De Levende onder de 

doden staat nu online op ons YouTube kanaal. Het is een serie 

met 33 afleveringen over Pasen en Pinksteren en is in zijn 

geheel ondertiteld in het Nederlands. Elke aflevering bestaat 

uit een korte boodschap en prachtige Arabische liederen. Als u 

Arabisch sprekende mensen kent in uw omgeving, wilt u hen 

dan op deze serie wijzen, of kijk er samen naar!  

Namens het hele Arab Vision team wens ik u een heel goed paasfeest,  

 

 

Inge Verhoef-Postma 

Directeur Arab Vision Nederland 

 

   

http://www.arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/
https://www.youtube.com/watch?v=rkaneAjdTFY&list=PLL2yvSnfCgFXkWh6fCQZ_h6mgco200_yT
https://www.youtube.com/watch?v=rkaneAjdTFY&list=PLL2yvSnfCgFXkWh6fCQZ_h6mgco200_yT


 


