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 Kerst programma 2016 – Een wolk van getuigen 

 Een uur lang kerst – met bijdragen uit de hele Arabische wereld 

 Go, tell it on the mountains – getuigenissen uit Noord Afrika 

 Vrouwen in de bijbel – bekijk 3 afleveringen met Engelse ondertiteling 

 Introductie film – twee versies beschikbaar on YouTube 

 

Kerst programma 2016 – een wolk van getuigen 

Arab Vision werkt aan een serie TV programma’s over het kerstverhaal waarin we zien dat er een 

wolk van getuigen is rond het verhaal van Jezus’ geboorte. Denk aan Maria, die door God zelf werd 

uitgekozen om de moeder van Jezus te worden; bedenk wat een bijzondere roeping zij had in haar 

leven! Kijk naar Jozef, Jezus’  aardse vader. Hij koos ervoor om God gehoorzaam te zijn, tegen zijn 

gevoel en emoties in, die hem zeiden dat hij en Maria maar vlug en discreet uit elkaar moesten gaan 

toen hij hoorde dat zij zwanger was. Wat kunnen we leren van Johannes de doper, Jezus’ neef, die zo 

nederig was om alleen maar naar Jezus te wijzen en Hem alle eer te geven? 

In 15 afleveringen richten we de camera op deze en meer getuigen van het wonder van kerst. De 

serie zal in december worden geproduceerd en uitgezonden vanaf westerse tot en met oosterse 

kerst (24 december - 7 januari). We hebben nog fondsen nodig voor 4 afleveringen en het 

nazorgwerk.  Klik hier als u ons wilt helpen met uw gift voor dit project.  

Onze ervaring uit voorgaande jaren is dat kerst een geweldige gelegenheid biedt om uit te reiken 

naar Arabischtaligen (vluchtelingen!) met de liefde en genade van onze drieënige God.  

 

Een uur lang kerst – met bijdragen uit de hele Arabische wereld 

Op ons YouTube kanaal in de speellijst Strengthen the church 

(versterk de kerk) hebben we een programma geplaatst met een 

uur lang kerstmuziek (One Hour Christmas) en groeten van 

christenen in allerlei Arabische landen (Egypte, Libanon, Syrië, 

Soedan, Marokko, enz.) met een korte uitleg hoe christenen in 

http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2yvSnfCgFWUSOjFVaqjv7lLOwDwPz3q


hun land kerst vieren. De liederen hebben Arabische ondertiteling. 

Bekijk het programma, geniet ervan en deel het met Arabisch 

sprekende vrienden of collega’s. Mocht u het op een USB stick 

willen ontvangen, stuurt u dan even een mailtje naar 

contact@arabvision.org 

We hebben ook een aantal prachtige muziekclips beschikbaar op 

USB. U kunt Arabisch sprekende mensen in uw omgeving bemoedigen door hen een USB stick te 

geven met mooie Christelijke muziek clips. Bestel ze nu door een email te sturen naar ons contact 

adres. Een bijdrage van €5 in de kosten wordt op prijs gesteld. 

 

Go, tell it on the mountains – getuigenissen uit Noord-Afrika 

We zijn bezig met de montage van een serie getuigenissen 

van mensen uit Noord-Afrika die vertellen over hun 

ontmoeting met Christus en hoe dit hun leven heeft 

veranderd. Sommigen spreken Kabylie, anderen Algerijns 

Arabisch of Tunesisch Arabisch, sommigen Frans. 

U kunt meer lezen over dit programma en bijvoorbeeld ook 

over onze programma’s voor jonge mensen in onze 

gedrukte nieuwsbrief van december. Als u die niet met de 

post ontvangen hebt, kunt u die hier als pdf lezen. 

Vrouwen in de bijbel – bekijk 3 afleveringen met Engelse ondertiteling 

Vrouwen in de bijbel is een serie programma’s die de situatie in beeld brengen van een vrouw uit het 

Oude of Nieuwe Testament, door een korte drama sketch waarna een Jordaanse christelijke vrouw 

iets vertelt wat de kijker aan het denken kan zetten. 

Op ons YouTube kanaal in de speellijst Women in the picture, kunt u een aflevering bekijken met 

Engelse ondertiteling over Martha die heel genoeglijk en gelukkig in de keuken bezig is; of een 

aflevering over Abigaïl die zich het hoofd breekt om een goede oplossing te bedenken zodat ze haar 

gezin kan redden van de dood. De derde aflevering is over de vrouw die 12 jaar lang leed aan 

bloedverlies en die werd genezen door de Here Jezus. Verschillende afleveringen van Vrouwen in de 

bijbel zijn al uitgezonden via het satelliet kanaal van SAT-7.  

 

 

 

mailto:contact@arabvision.org
http://arabvision.org/wp-content/uploads/2016/12/Dutch-NL-Dec-2016-W.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2yvSnfCgFVSNk5xpaNrdBIWpL-r4lJh


Introductie film – twee versies beschikbaar op YouTube 

U kunt nu onze introductiefilm van 8 minuten bekijken op het 

YouTube kanaal van Arab Vision. Een korte versie van 4 minuten is 

ook beschikbaar, mocht u die geschikter vinden voor gebruik in een 

kerkdienst of in een huisgroep.  

 

 

Namens het hele team van Arab Vision willen we u graag een goede kerst toe wensen. Mogen we in 

verwondering staan over de God die ervoor koos om te komen als een kwetsbare baby. Komt, laten 

wij aanbidden, die Koning! 

 

Veel zegen gewenst, 

 

Inge Verhoef-Postma 

Arab Vision 

 

p.s.  2017 is een jubileumjaar voor Arab Vision; wij vieren dan het 20-jarig bestaan van onze 

organisatie. In Nederland doen wij dat door een ontmoetingsdag te organiseren op 8 april 

2017,waarschijnlijk in Amersfoort. In onze volgende nieuwsbrief meer hierover, maar reserveert u 

alvast de datum in uw agenda zodat we u op die dag kunnen verwelkomen? 

https://www.youtube.com/watch?v=kjSnQG_KzrA&list=PLL2yvSnfCgFUI5XVnD6KvDi-6JoFUZ0bq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ipkOLSiQB00&list=PLL2yvSnfCgFUI5XVnD6KvDi-6JoFUZ0bq&index=8&t=89s

