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Dankbaar voor 2017 

Als we terugzien op 2017 dan zijn we dankbaar dat we in staat waren, mede dankzij de support van 

velen van u, iets van Gods trouw en liefde door te geven in de Arabische wereld. Miljoenen mensen 

werden bereikt door onze programma’s, zoals de series rondom Pasen en Kerst, en het tweede 

seizoen van Leven als een koningskind. De meeste reacties kwamen echter op het tweede seizoen 

van Hoop voor morgen. Vooral de aflevering over incest maakte erg veel los bij de kijkers.  

 

Follow up team maakt overuren! 

Deze taboe doorbrekende serie zet heel veel mensen aan 

het denken en ons follow-up team maakt overuren om de 

vele vragen te beantwoorden. Nivan was een van de 

duizenden die reageerden. Zij houdt van haar man maar 

tussen haar en de schoonfamilie botert het niet zo en ze 

wil graag dat haar man wat meer afstand neemt van zijn 

familie. Dat veroorzaakt spanning tussen hen. Ons follow-

up team heeft haar een video gestuurd over hoe je je 

huwelijk gezond kunt houden en blijft met haar in contact.  

Marina nam ook contact met ons op en kwam er openlijk voor uit dat ze in de prostitutie werkt. We 

gingen met haar het gesprek aan en vertelden over de vrouwen in de Bijbel die ook als prostituees 

werkten en hoe Jezus met hen omging. Marina luisterde aandachtig. Ze is nu gestopt met haar werk 

als prostituee en we proberen haar in contact te brengen met mensen waar ze geestelijk steun aan 

heeft.  



 

 

Tekenen van hoop in een verdeelde wereld 

De documentaire over verzoening Tekenen van hoop in een verdeelde wereld wordt binnenkort 

uitgezonden door Sat-7 en Hayat TV. In Nederland heeft de Evangelische Omroep het drieluik online 

gezet.  In de 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 het eerste deel spreken theologen dr. Isaac Munther en Lisa Loden vanuit hun eigen perspectief 

over de bijbelse grondslag voor verzoening, zonder de realiteit van de situatie daarbij uit het oog te 

verliezen. “In veel opzichten leven we hier in een gecompliceerde situatie. Er wonen hier verschillende 

volken en we moeten met elkaar overweg kunnen,” zegt Lisa Loden. “Ik hoor zelf bij een kleine 

gemeenschap van Messiaanse joden. Ik heb hier veel broeders en zusters, ook onder Arabische en 

Israelische Palestijnen. Zij zijn mijn geloofsgenoten. Maar er zijn veel verschillen en er liggen veel 

problemen tussen ons. Verschillen in theologie, manier van leven, sociale omstandigheden, politieke 

ideeën. Er staat veel tussen ons in. Maar als gelovigen in Christus, die de basis is van ons geloof, 

moeten we ons verenigen, want volgens de Bijbel en de wil van God zijn we broers en zussen.....Toen 

Jezus op aarde was zag hij ieder mens staan, Hij accepteerde iedereen. Hij is ons tot voorbeeld.”  

In deel 2 en 3 zien we voorbeelden van verzoening in de 

praktijk: o.a. een woestijntocht met Palestijnen en Israeli’s, 

samenleven in een klein dorpje bij Nes Ammin en in de oude 

stad van Jeruzalem gezamenlijk klassieke muziek studeren 

en uitvoeren.   

Het drieluik is ook op USB verkrijgbaar met Engelse of 

Nederlandse ondertiteling. Voor een kleine bijdrage in de onkosten sturen we die graag toe. 

Aanvragen kan via contact@arabvision.nl 

Waar zijn we nu mee bezig? 

Op het ogenblik zijn we bezig met de voorbereidingen 

van verschillende programma’s, o.a. Baby aan boord!, 

Geloof in gemeenschap vieren  en een programma 

over atheïsme. We trainen journalisten in het maken 

van videoclips om hun boodschap duidelijk over te 

brengen. De serie Let op mijn woorden is klaar in het 

Arabisch en zal binnenkort via social media en 

satelliet TV worden uitgezonden. De serie over de 

https://visie.eo.nl/2018/01/tekenen-van-hoop-in-de-arabische-wereld/
mailto:contact@arabvision.nl


 

 

geschiedenis van de kerk in Noord-Afrika vordert ook goed en zo speelt er nog veel meer!  

We zijn dankbaar dat we door al deze programma’s heen iets van Gods liefde mogen laten zien. Dank 

voor uw betrokkenheid en steun voor ons werk - uw gift voor ons nazorgwerk of voor de serie Let op 

mijn woorden voor Noord-Afrika wordt zeer gewaardeerd! 

Namens het Arab Vision team, 

 

Inge Verhoef-Postma 

Directeur Arab Vision Nederland 
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