
De eerste aflevering van Arab Vision’s ‘Bijbelschool op TV’ werd 

onlangs door een veelbekeken christelijk satellietstation uitgezonden. 

Meteen erna reageerden er al Arabische moslimkijkers met vragen en 

opmerkingen.

De bijbelschoolserie wordt in samenwerking met een prominente 

lokale Arabische kerk geproduceerd. Een gewaardeerde Arabische 

bijbelleraar gaat met een klas studenten in op de fundamenten van 

het christelijke geloof.

“Natuurlijk is dit programma niet slechts bedoeld voor de christe-

lijke studenten in de studioklas en voor christelijke kijkers”, aldus de 

projectmanager. “Veel Arabische christenen hebben bijbels onderwijs 

nodig voor hun geloofsgroei, omdat ze er geen toegang toe hebben 

op een andere manier.  Maar we weten ook dat veel moslims in de 

Arabische wereld die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, nooit 

de gelegenheid of de vrijheid zullen hebben om naar een bijbelschool 

te gaan. Te gevaarlijk. Met dit programma brengen we de bijbelcursus 

bij hen thuis, dankzij de satelliet TV. 

‘Bijbelschool op TV’ wordt 

elke zondag uitgezonden 

en tweemaal herhaald op 

dinsdagen en donderda-

gen. Terwijl de uitzendin-

gen zijn begonnen, gaat de 

productie van meer afle-

veringen door; de tweede 

serie van 35 afleveringen 

was juist klaar toen het 

eerste programma de lucht 

inging. 

Arabische Bijbelschool op TV  

“Erg behulpzaam”
Kijkers vanuit de hele Arabische wereld 

reageren al. Iemand uit Algerije schrijft: “Ik 

heb een moslimachtergrond, maar ik heb 

Christus aanvaard door jullie uitzendingen. 

Ik wil jullie gelukwensen met dit nieuwe 

programma, want het is erg behulpzaam, 

vooral voor ons in Noord-Afrika.”

Een andere kijker, uit Saoedi-Arabië, reageert 

soortgelijk: “God zegene jullie voor dit 

programma. Het helpt ons enorm omdat we 

ons geloof hier niet openlijk kunnen belijden 

en omdat er hier geen kerken zijn voor ons.” 

En een vrouw uit de Verenigde Arabische 

Emiraten voegt simpelweg toe: “Moge God 

jullie helpen om deze programma’s voort te 

zetten.”

“Ik ben zo moe en alles wat ik doe is wachten op God die 
mij kan helpen in mijn situatie.”

Het gebruik van Arabische poëzie is een populair en  krachtig middel om door kunst, emo-

tie en intellect een boodschap over te brengen. Arab Vision gebruikt voor het eerst poëzie 

voor het maken van christelijke TV programma’s voor Noord-Afrika

Poëzie heeft een sterke, emotionerende boodschap in de Arabische taal. Neem de Koran: de 

klassieke Arabische taal heeft een sterk ritmisch en poetisch karakter wat het memoriseren van 

de teksten vergemakkelijkt. Dat is belangrijk in de orale cultuur van de Arabische wereld. Het 

raakt mensen door de poëtische vorm waarin de betekenis wordt weergegeven. Wij hebben de 

mogelijkheid om dit aspect van de Arabische taal te gebruiken om het Evangelie krachtig over te 

brengen. 

Een Tunesische kerkleider met een veelbewogen leven achter de rug, waarin hij eerst van moslim 

communist werd en daarna christen – waarvoor hij een tijd in de gevangenis zat - schreef een serie 

gedichten,  In een islamitische taal- en schrijfstijl brengt hij de sterke christelijke boodschap over, 

hoe Jezus Christus degene is die werkelijk de macht heeft om te voorzien in onze behoeften. 

Deze schrijver woont nog steeds in Tunesië en neemt een risico door zo openlijk te laten zien wat 

hij gelooft. Maar hij is er stellig van overtuigd dat de Here God hem roept om dit te doen. 

De productie is al gestart en het eerste ‘pilot’programma werd onlangs geëvalueerd tijdens en spe-

ciale conferentie. Elk gedicht wordt gefilmd met de auteur en acteurs, in dramavorm met muziek 

om de sfeer en betekenis tot zijn recht te laten komen.  We willen 24 poëzie-programma’s produ-

ceren van elk 15 minuten, met een interview met de dichter erin. Naast uitzendingen via diverse 

christelijke satelliet TV stations, zal de serie ook verspreid worden op DVD en via internetsites.

Nieuwe Serie: Tunesische Christelijke Poëzie 
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Een Egyptische kijker vraagt om gebed nadat zijn tweede huwelijk is gestrand

M E D I A  F O R  C H A N G E



TV SERIE IN TUNESISCH

Deel vier van deze unieke serie, waarin Tunesiërs voor 
het eerst hun geloof delen op TV, wordt geproduceerd 
als deze nieuwsbrief wordt gedrukt. Veel Tunesische 
kijkers hebben al gereageerd op deze programma’s,  
vooral met blijde reacties omdat ze voor het eerst 
Tunesische medechristenen op TV zagen.

HUISELIJK GEWELD 

Huiselijk geweld is een groot probleem in delen van 
de Arabische wereld. Verhalen over mannen die hun 
vrouw in elkaar slaan en vaders die hun kinderen ‘dis-
ciplineren’ (zie het voorbeeld van het meisje boven-
aan deze pagina). In een serie van drie documentaries 
zullen we dit onderwerp over huiselijk geweld onder 
de aandacht brengen.

JEUGDPROGRAMMA VOOR ARABISCHE CHRISTENEN 

Dit is een speciaal TV programma waarin christelijke 
jeugd wordt aangemoedigd om standvastig te zijn 
in hun geloof, om een actieve rol te spelen in de sa-
menleving en om zich te realiseren dat ze niet alleen 
staan. Onderzoek is gestart naar de interesses van 
Arabische jeugd, wat ze missen op TV, wat ze 
leuk vinden, etc., om zo een aantrekkelijk programma 
voor hen te maken. Een uitdaging!

Vrees niet!

Beste vrienden,

Als we naar het nieuws over de 
economie luisteren, en de verwach-
tingen voor 2009 horen, dan is niet 
moeilijk om bezorgd te raken. 

Hoe zal het volgend jaar gaan?
Zullen we de economische crisis 
overleven en zullen we in staat zijn 
om God te dienen in de Arabische 
wereld door het maken van TV pro-
gramma’s?

Een in de bijbel veelvuldig herhaalde 
opdracht is: Vrees niet! We geloven 
dat angst en bezorgdheid, meer dan 
economische problemen of radicale 
islam, in staat zijn om ons te verwij-
deren van de vervulling van onze 
door God gegeven  bedizening.

Onze Heer is met ons, we hebben 
trouwe vrienden die voor ons bid-
den en ons werk financieel onder-
steunen.

We zijn in Gods handen, deel van 
Zijn Koninkrijk, en niet in de greep 
van de economie en de angst
voor neergang. 

Wij geloven dat 2009 weer een uida-
gend jaar wordt voor ons werk. We 
stellen hoge doelen en  werken aan 
verdere groei.

Mogen we u uitnodigen om mee te 
doen, op God te Vertrouwen en Zijn 
wil te doen in de Arabische wereld?
Bid alstublieft voor ons werk, neem 
nu meteen een paar minuten!

Wilt u daarna overwegen wat u 
financieel kunt doen om Het getui-
genis van het Evangelie van Jezus 
Christus te versterken in de Arabi-
sche wereld.

Moge de Heer u een feestelijke 
maand geven – want Hij kwam
naar de aarde voor ons. 

 

Inge Verhoef-Postma

Arab Vision Nederland

Nu in Productie…

 

“Ik ben een 15-jarig meisje en zit op 
de middelbare school. Mijn vader heeft 
geen respect voor me en hij slaat me al-
tijd heel hard. Ik ben zo uitgeput van het 
leven in dit huis.” Een Egyptische kijker 

 

“Ik ben een moslim van 33 jaar en ik wil 
u laten weten dat ik Jezus heb aangeno-
men in mijn hart. ” Kijker uit Algerije 

 

“Ik volg al meer dan 10 jaar uw program-
ma’s, maar in het geheim, zonder dat 
mijn familie het weet, want we zijn mos-
lims.” Kijker uit Syrië 

“Ik ben een 29-jarige moslimvrouw en ik 
bid altijd tot Jezus Christus. Ik ben ge-
lukkig in Jezus. Ik wil een exemplaar van 
de bijbel ontvangen.” Kijker uit Tunesië

Van onze kijkers 



Levensveranderende programma’s
voor vrouwen

Zoals u ziet, gaat het goed met de giften voor 

onze TV serie voor Arabische vrouwen. Eerder 

dit jaar lieten we weten dat er voor tot juni 2009 

nog 80.000 euro nodig was. We zijn nu over 

de helft van dat bedrag, dus uw gift aan deze 

productie helpt ons steeds een stukje verder. Da-

gelijks reageren veel Arabische vrouwen op juist 

dit programma en een toegewijd team werkt de 

klok rond om telefoontjes van kijkers te beant-

woorden, voor hen te bidden en om praktische 

hulp te bieden. 

Het programma wordt gepresenteerd door een zeer gerespec-

teerde en geliefde Arabische christenvrouw. Ze spreek recht-

streeks tot de harten van vrouwen in de hele regio, geeft hen 

praktische en pastorale adviezen en hulp, onderwijst bijbelse 

principes en nodigt hen uit om gehoor te geven aan de uitnodi-

ging van het Evangelie.

TV serie voor Tunesië

Deze maand wordt de vierde serie afleveringen opgenomen, 

waarvoor we nog 10.000 euro nodig hebben als ons aandeel aan 

deze co-productie met een partner-zendingsorganisatie. Sinds 

de eerste aflevering ruim een jaar geleden uitgezonden werd, 

hebben we zeer bemoedigende responsrapporten ontvangen 

van het nazorgteam in Tunesië: verscheidene Tunesiërs hebben 

duidelijke stappen gezet om Jezus Christus te volgen en anderen 

hebben onthuld dat ze geheime gelovigen waren. De Tunesische 

presentatoren van dit programma zijn enorm toegewijd om de 

Here Jezus via TV te delen met hun eigen mensen, ook al houdt 

dat een niet onaanzienlijk gevaar in. 

Uw bijdrage helpt 

hen om meer en 

meer Tunesische 

huizen te bereiken 

met het Evangelie 

en om de geheime 

gelovigen in dat 

land te bemoedi-

gen.

 

Dringend: Nieuwe apparatuur nodig!

De hitte en het stof in de landen waar we werken, zijn nogal do-

delijk voor de apparatuur die we gebruiken voor de TV opnames. 

Die apparatuur wordt daarnaast ook dusdanig intensief gebruikt, 

dat het  niet verwonderlijk is dat ze na een poosje volledig ver-

sleten zijn. De meeste van onze programma’s worden veelvuldig 

herhaald op TV door diverse TV 

stations en organisaties en dat 

betekent dat we veel kopieren, 

digitaliseren, moedertapes 

maken, etc. Er is werkelijk een 

schreeuwende behoefte aan ver-

vanging van enkele machines, 

zoals DV Cam recorders. Onlangs waren er zoveel problemen dat 

een productie onbruikbaar werd. 

We hebben geen reserves om de hoognodige vervanging te 

realiseren. Wilt u overwegen om bij te dragen aan deze belang-

rijke hulpmiddelen om onze programma’s te produceren? De 3 

apparaten die we nodig hebben, kosten ongeveer 1950 euro per 

stuk.

Bijbel School op TV

Deze nieuwe serie werd een paar maan-

den geleden voor het eerst uitgezonden en 

kijkers uit verschillende landen reageerden al 

waarderend (zie pagina 1). Tot nu toe zijn 65 

afleveringen geproduceerd. Het doel van dit 

project is om 170 afleveringen vn 45 minuten 

te maken. De productiekosten voor 1 afleve-

ring bedragen 2350 euro. We zijn dankbaar 

dat een donor organisatie heeft toegezegd 

om ongeveer de helft van de projectkosten 

te betalen, maar misschien kan uw kerk een 

aflevering adopteren om het overige deel 

te realiseren? Uw bijdrage zorgt ervoor dat 

vele Arabische mannen en vrouwen toegang zullen krijgen tot 

Gods Woord en gedegen bijbels onderwijs. Arabieren die niet de 

mogelijkheid hebben om naar de kerk of naar een bijbelstudie of 

–cursus te gaan. 

 

GOD HEEFT HET WERK VAN ARAB VISION GEZEGEND IN DE AFGELOPEN JAREN. ALS U DEZE NIEUWSBRIEF 

LEEST, VINDT U VEEL TEKENEN VAN VERANDERDE LEVENS DOOR DE KRACHT VAN HET EVANGELIE. ONZE 

TV PROGRAMMA’S DRINGEN DOOR IN DUIZENDEN ARABISCHE HUIZEN EN GOD GEBRUIKT ZE OM ZIJN KO-

NINKRIJK IN DE HELE ARABISCHE WERELD TE BOUWEN. 

MAAR WE HEBBEN UW HULP NODIG OM DE PROGRAMMA’S TE BLIJVEN PRODUCEREN EN OM ZO MEER 

ARABISCHE MANNEN, VROUWEN EN KINDEREN TE BEREIKEN MET HET EVANGELIE. WILT U OVERWEGEN 

EEN KERSTGIFT TE GEVEN AAN DE ARABISCHE WERELD? U KUNT HIERVOOR GEBRUIK MAKEN VAN DE BIJ-

GESLOTEN ACCEPTGIROKAART OF DOOR ONS TE MACHTIGEN VOOR EEN REGELMATIGE GIFT.

Help ons het Evangelie te verspreiden in de Arabische wereld

Kerstgift

Ga naar www.arabvision.nl en klik op 
‘Kerstgift’ om meer te lezen over deze 

projecten en hoe u kunt bijdragen.



Bevrijding

Veel mensen in de Arabische wereld gaan gebukt onder geestelijke of psychologische lasten. 

Ze hebben te strijden tegen bijgeloof, occulte praktijken en druk van hun cultuur, religie en de 

familie. Velen van hen proberen elke ‘oplossing’ om zich van hun last te bevrijden, maar vaakt 

drijft dat ze dieper de duisternis in. 

We willen deze mensen hoop aanbieden door Jezus Christus. Voor een serie over Bevrijding 

hebben we al 13 persoonlijke verhalen opgenomen. Sommige mensen waren extra moedig en 

waren bereid herkenbaar mee te werken. Anderen waren bereid mee te werken op voorwaar-

de dat ze anoniem blijven; dat laat zien hoe problematisch en gevoelig de kwestie is. 

Gebaseerd op deze ware verhalen, gaven begin november drie Arabische christenen die al 

jaren ervaring hebben in bevrijdingspastoraat, bijbels onderwijs in studio-opnames. Dit is 

voor het eerst dat zoiets gebeurt in de Arabische wereld. De programma’s zullen in de hele 

Arabische wereld en in Europa worden uitgezonden op satelliet TV. We verwachten dat deze 

programma’s enorme invloed zullen hebben op de kijkers en dat ze aan velen nieuwe hoop 

zullen geven. 

WIE TELT MEE?
 
Hoeveel mensen ontvangen deze nieuwsbrief? 
Hoeveel mensen ontvangen onze emailbrieven? 
Op welke manier communiceert Arab Vision 
verder met mensen die betrokken willen zijn? Hier 
enkele cijfers. We zijn dankbaar voor de velen die 
belangstelling hebben voor ons werk. 

Dank u dat u deel wilt uitmaken van wat we 
kunnen doen door TV programma’s in de 
Arabische wereld. Als u informatie van ons wilt 
ontvangen die u nog niet krijgt, laat het ons 
weten. U helpt ons ook enorm door  ons werk aan 
te bevelen bij uw kerk en uw vrienden!

Nieuwe Website

Onze  website heeft onlangs een enorme 
facelift ondergaan. Kijkt u maar eens om 
te zien wat nieuw is. Als u de website 
regelmatig bezoekt, vindt u het nieuws van 
onze productie-afdelingen, reacties van 
kijkers uit de hele Arabische wereld en een 
dagelijks concreet gebedsverzoek.

Via de website kunt u ook onze gratis 
informatie DVD en gebedsDVD over 
Noord-Afrika aanvragen. 
Het adres is www.arabvision.nl 

5 mensen werken aan de 
totstandkoming van deze 
nieuwsbrief 
 
ontvangen onze tweewekeli-
jkse emailgebedsbrief 
 

 
nieuwsbrieven worden in 
Nederland verstuurd

 
bezoeken maandelijks de Arab 
Vision website

 
ontvangen onze 
emailnieuwsbrief 
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Colofon

Adresgegevens
Stichting Arab Vision   
Postbus 70057    
9704 AB Groningen 
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl  

Giften
42.29.92.607
ABN-AMRO Groningen
T.n.v. Stichting Arab Vision  
 
Lijfrenteregeling
Met een lijfrente levert u een 
geweldige bijdrage aan ons werk. 
Kijk voor meer informatie op 
onze website www.arabvision.nl
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Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

Media for Change verschijnt viermaal per jaar. Arab Vision is een ANBI  erkende organisatie.


