
 

 

 

Arab Vision e-nieuws december 2017 

 Hoop voor morgen – miljoenen kijkers 

 Kerst met kinderen – samen met oma Samia 

 Let op mijn woorden! – nu in productie 

 Jezus, het Licht van de wereld!  

Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de 

schaduw van de dood, is een licht opgegaan - Mattheus 4:16 / Jesaja 9:1 

Hoop voor morgen – miljoenen kijkers 

In ons programma Hoop voor morgen 

maken we hypergevoelige onderwerpen 

die veelal nog in de taboesfeer zitten en 

nooit eerder openlijk op TV kwamen, 

bespreekbaar. De seculiere Arabische TV 

zenders waagden het niet om 

programma’s over mensenhandel, incest, 

huwelijksontrouw, kindhuwelijken, 

emotioneel en fysiek geweld, te maken en 

uit te zenden, maar Arab Vision wil vanuit 

het evangelie misstanden en onrecht in 

de openheid brengen, en mensen helpen 

via onze nazorg Toen onze tweede serie 

programma’s Hoop voor morgen in 

productie was, geloofden sommige van 

onze moslim freelancers hun ogen en 

oren niet dat christelijke TV uitzenders 

wel bereid zijn om dergelijke programma’s uit te zenden. Hoop voor morgen wordt momenteel 

uitgezonden in de Arabische wereld door Miracle Channel en online via de Facebook pagina - en het 

blijft niet bepaald onopgemerkt! 



 

 

Ons nazorgteam heeft van tevoren wel speciale toerusting gekregen om mensen te woord te staan 

die reageren op deze heftige programma’s. Ze waren voorbereid op enige reacties, maar waren 

volledig overdonderd door de respons die een bepaalde aflevering over incest opleverde. 

Tot nu toe is het filmpje door 5,6 miljoen mensen op Facebook bekeken, meer dan 5000 keer 

gedeeld, en er waren duizenden publieke reacties. Daarnaast ontvangen onze nazorgwerkers 

ongeveer 150 prive-berichten per dag en dat alleen als reactie op die ene aflevering. Die enorme 

toevloed van reacties is eind oktober begonnen en gaat nog steeds dagelijks door. 

De aflevering gaat over het waar gebeurde verhaal van een jonge vrouw die met haar man en kleine 

kinderen bij haar schoonmoeder inwoont. Op een dag vindt ze haar man in bed bij haar 

schoonmoeder, die hem heeft verleid. De jonge vrouw besluit om hulp te gaan zoeken, wat bijzonder 

moedig want zeer ongebruikelijk is in een dergelijke situatie. Ze geeft ook toestemming om haar 

verhaal te laten vertolken in Hoop voor morgen.  

We hebben dringend versterking nodig in ons nazorgteam! Training en toerusting is nodig, maar ook 

nieuwe laptops en gespecialiseerd personeel (o.a. voor campagnes op Facebook). Wilt u ons team en 

de mensen die reageren opdragen in uw gebeden en wilt u ook overwegen om een eindejaarsgift te 

sturen voor deze cruciale ministry? Dat kan  via deze link, online. Als u een volledige beschrijving wilt 

ontvangen van wat we voor ons nazorgwerk nodig hebben in 2018, stuurt u dan een bericht via 

contact@arabvision.nl. Met uw steun stelt u ons in staat om duizenden mensen in de Arabische 

wereld te bereiken met het Licht van de wereld, Christus.  

Meer over dit project en andere programma’s die we produceren en uitzenden leest u in onze 

december-nieuwsbrief. 

 

Kerst met kinderen – samen met oma Samia  

Momenteel zijn we een serie kerstprogramma’s voor kinderen aan het filmen, 10 afleveringen van 5-

7 minuten elk. Oma Samia zingt kerstliedjes met de 

kinderen en vertelt de bijbelverhalen rond Jezus’ 

geboorte, zoals het bezoek van de engel aan Maria, de 

geboorte van Johannes de Doper, de herders in het 

veld, het geboorteverhaal en de vlucht naar Egypte. 

Om u een indruk te geven van de serie hebben we een 

clip op ons YouTube kanaal gezet. Het is zonder 

ondertiteling, maar u zult het ongetwijfeld begrijpen.  

We hopen veel kinderen en hun ouders te bereiken met de boodschap van Jezus’ komst; Hij is het 

Licht van de wereld, ook nu! 

Let op mijn woorden! - nu in productie 

   

 

http://www.arabvision.org/partner-with-us/donate/
http://www.arabvision.org/news-and-publications/publications-and-resources/newsletter/
https://youtu.be/WpBPJj2bKFk
https://youtu.be/WpBPJj2bKFk


 

 

Ook op dit moment worden de programma’s voor Let op mijn woorden! gefilmd. Dit is een 

hartverwarmende serie door kinderen die korte bijbelverzen delen met de kijker. 365 korte clips van 

ongeveer 20 seconden, zonder uitleg of tekstverwijzing, omdat het Woord van God voor zich spreekt.  

We willen ook laten zien dat iedereen van waarde is, daarom wordt 5% van de verzen gelezen door 

kinderen met een handicap. Enkele clips zijn in gebarentaal. Na een Arabischtalige productie willen 

we deze clips ook graag in Berbertalen van Noord-Afrika en in Sourani (Koerdisch) produceren. De 

korte clips zijn heel effectief te gebruiken via sociale media, maar worden ook door diverse satelliet 

TV uitzenders gebruikt.  

Jezus, het Licht van de wereld! 

 

Hartelijk dank voor uw gebeden en steun dit afgelopen jaar. We zijn dankbaar dat onze ministry 

effectief gebruikt kon worden door onze Here God en dat onze programma’s en nazorg velen uit de 

duisternis in het licht mochten brengen! 

Namens het hele Arab Vision team wens ik u goede feestdagen en een mooi begin van 2018, 

 

Inge Verhoef-Postma, directeur Arab Vision Nederland 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcIsYxIzeuI
https://www.youtube.com/watch?v=EbcOlfcdUN8
https://www.youtube.com/watch?v=qNcGlf8nT5o

