
Joy to the World , the Lord is come! Let 
earth receive her King; let every heart 
prepare Him room, and heaven and 
nature sing... Een prachtige hymn, die we 
zingen met Kerst. God gaf zijn Zoon aan 
de wereld, zodat alle volken en natiën de 
gelegenheid zouden krijgen om hem als 
Vader te kennen, door Jezus Christus.

Ondanks de vele moeilijkheden die 
we ondervinden in de onstabiele regio 
waarin we werken, ondanks onze aardse 
problemen als geldgebrek, is dit de 
vreugde die we ervaren bij Arab Vision, dat 
we de genade en liefde van onze Here Jezus 
Christus door onze televisieprogramma’s 
kunnen delen met Arabieren. Dat we 
miljoenen mensen in deze regio waar 
nog steeds niet veel ruimte is voor het 
uitdragen van het christelijke getuigenis, 
kunnen bereiken. 

Wij roepen u graag op om te blijven 
bidden voor onze programmamakers, 
voor de kijkers die het getuigenis van het 
Evangelie op TV zien, voor de nazorgers 
die overal in de Arabische wereld mensen 
verder helpen in geestelijke en materiële 
noden. Blijft u ook bidden voor de actuele 
situatie in het Midden-Oosten? Als ik dit 
schrijf lijkt Israël op het punt te staan een 
grondoffensief te beginnen in Gaza, wordt 
de nieuwe Koptisch-Orthodoxe paus in 
Egypte geïnstalleerd, vrezen vele Syriërs 
voor hun leven en voelen christenen in de 
hele Arabische wereld zich steeds meer 
bedreigd..

Arab Vision heeft uw steun nodig, ook 
financieel! We hebben wat dat betreft een 
zwaar jaar achter de rug. Wilt u overwegen 
een (extra) Kerstgift te sturen?

Gods vrede en vreugde gewenst: Joy to 
the World!

Inge Verhoef-Postma
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Wat gebeurt in vredesnaam met de islam?
Tientallen jaren lang hebben seculiere dictators in de Arabische wereld radicale islamitische 
bewegingen onderdrukt; ze steunden een vorm van islam die hun macht ondersteunde en 
die applaudiseerde voor al hun politieke en economische besluiten. 

In landen als Irak, Egypte, Tunesië en Syrië 
zijn die dagen nu voorbij.  Radicale moslims 
komen in grote aantallen uit de kast en veel 
Arabieren zijn bang, de christenen voorop.

We wisten altijd wel dat de 
Moslimbroederschap, opgericht 1928 
door Hassan al-Banna, op veel steun kon 
rekenen in de Arabische wereld.  We hadden 
nooit door hoeveel supporters de veel 
radicalere Salafisten hadden.  Het verschil 

tussen deze twee radicale bewegingen in de islam is niet heel scherp, maar de twee 
bewegingen vertegenwoordigen wel verschillende theologische en sociale visies. 

Het voornaamste praktische verschil tussen beide groepen is dat de Moslimbroederschap 
meer geneigd is om te werken binnen de bestaande politieke structuren, terwiil Salafisten 
doorgaans niet terugschrikken van het recht in eigen hand nemen om hun doelen te bereiken.  

>>>lees de rest van dit artikel op pagina 3

Arab Vision geeft stem aan Arabische vrouwen
In de afgelopen 15 heeft Arab Vision vaak aandacht gevraagd voor vrouwen in de Arabische 
wereld. We produceerden televisieprogramma’s tegen vrouwenbesnijdenis en ander geweld 
tegen vrouwen, zowel in het publieke domein als in de huiselijke sfeer.

Ook maakten we vele getuigenisprogramma’s met 
christenvrouwen uit de hele Arabische wereld, waarop 
tienduizenden reacties van vrouwen (en ook mannen) 
volgden. Nazorgteams hebben soms jaren contact met 
vrouwen die reageerden, om hen te helpen met hun 
vragen en problematiek.

De identiteit en rechten van vrouwen in de Arabische 
wereld gaat ons aan het hart. Onze (mannelijke!) producer 
zegt er het volgende over:

‘In de meeste Arabische samenlevingen worden vrouwen 
(nog steeds) behandeld als tweederangs burgers en de 
Arabische Lente lijkt daar, zeker in een aantal landen, geen 
verbetering in te brengen. Meisjes gaan beperkt naar 
school, worden gedwongen tot vroege huwelijken, moeten besnijdenis ondergaan om hun 
lusten te bedwingen en zo een goede echtgenote voor hun (toekomstige) man te zijn, etc.  
Veel vrouwen vinden deze zaken ‘normaal’ en zijn zich niet bewust dat het normaler is als ze 
als volwaardige en gelijkwaardige mensen worden beschouwd en behandeld. Ze accepteren 
het om tweederangs te zijn, zowel thuis als in de maatschappij.’

Daarom gaat Arab Vision door met het produceren van TV programma’s voor en door Arabische 
vrouwen; in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis zal volgend jaar weer een documentaire 
geproduceerd worden, met hulp van Eva/EO-Metterdaad, en binnenkort produceren we een 
serie om de positie van vrouwen op het Arabische platteland te verbeteren, eveneens met 
steun van EO-Metterdaad.



In een serie getuigenissen van Arabische vrouwen volgden we Samira, een jonge vrouw die 
als kind werd verkracht en een verknipt beeld had over sexualiteit. Ze had diverse partners en 
kreeg 2 kinderen buiten haar huwelijk. Ze kwam tot geloof en was moedig genoeg om haar 
verhaal op TV te vertellen. Onlangs belde ze onze producer en vertelde hem dat de priester 
van haar Koptische kerk haar op TV had gezien en haar had gevraagd om de video te laten 
zien in een groep jonge vrouwen die soortgelijke levenservaringen hadden opgedaan. Ook 
vroeg hij haar om in die bijeenkomst te spreken. Samira vertelde dit met groot enthousiasme; 
aanvankelijk had ze geaarzeld om haar verhaal te laten filmen, maar nu ziet ze Gods hand 
aan het werk door haar heen om andere meisjes en vrouwen te helpen. Het is bijzonder 

dat een Koptische priester dergelijke 
bijeenkomsten organiseert; sexualiteit 
is nog steeds een taboe-onderwerp in 
veel Arabische gemeenschappen.
Het was zo bemoedigend voor Samira 
om te zien dat veel van de meisjes met 
nieuwe hoop en geloof in God ‘voor 
wie niets onmogelijk is’ de bijeenkomst 
verlieten. 
Onze producer werd gevraagd om in 
diezelfde groep te vertellen over zijn 
passie voor het werk dat hij doet; ook hij 
werd enorm bemoedigd door de directe 
impact van het TV programma op de 
levens van deze en andere vrouwen.

Getuigenis: Een moedige Arabische vrouw

Nu in Productie
TV Programma’s voor Libië, Tunesië en Algerije
De scripts voor een dertiendelige serie over de wortels van het christendom in Noord-Afrika 
zijn bijna klaar. Een voorproefje uit één van de afleveringen in deze serie: ‘het oudste bewijs 
van het bestaan van een kerk in Carthago (Tunesië) dateert uit het jaar 180. Het treffende 
aan dit historische bewijs is dat het gaat over het vermoorden van 12 christenen door de 
autoriteiten. Deze christenen weigerden kruiden te offeren op een altaar om zodoende de 
Keizer te aanbidden. Iedereen moest dit doen op straffe van...

Eigenlijk toch niet iedereen. Alleen de joden hoefden zich niet te houden aan de verplichting 
om de Keizer te aanbidden. En in het begin werden ook de christenen als joden gezien, of 
tenminste behorend tot de joodse synagogen. 

Maar de kerken genoten deze vrijheid niet lang. De eerste tekenen van verandering kwamen 
tijdens het bewind van keizer Nero; om geruchten dat hijzelf een grote brand had gesticht 
die een deel van Rome in vlammen op deed gaan, de kop in te 
drukken, beschuldigde hij een groep christenen ervan de daders 
te zijn.. ‘  

We gaan deze programma’s op lokatie filmen, midden tussen 
de overblijfselen van oude kerken en andere archeologische 
schatten in Libië en Tunesië - zodra we voldoende fondsen 
hebben om het filmen van de productie te gaan plannen. Wilt 
u bidden dat we dat geld zullen ontvangen om deze prachtige 
programma’s over de vroege Kerk te kunnen maken in 2013?

Ook de scripts voor een serie programma’s over de gelijkenissen 
van Jezus in de Kabyle berbertaal zijn nu klaar. En ook die 
programma’s worden op lokatie gefilmd, in de bergen van 
Kabylië, Algerije. De serie wordt een mix van drama en onderwijs 
en het zal een uitdaging zijn om deze op lokatie te filmen. Het is 
ook een geloofsavontuur voor de producer en de presentatoren 
en acteurs van deze programma’s. Wilt u bidden voor een goede 
voorbereiding en een veilige uitvoering (in februari 2013)? 

Wilt u meer weten over dit project voor Noord-Afrika, stuur ons dan even een 
email op iverhoef@arabvision.nl.

“Ik ben een moslim; 
God bracht licht in mijn 
leven en ik wil de bijbel 
lezen. Bij toeval keek ik 
naar jullie programma 

en sindsdien blijf ik naar 
christelijke TV kanalen 

kijken. Ik heb jullie 
gebed nodig” 
Man uit Irak.

“In mijn officiële 
documenten staat dat 
ik moslim ben, maar ik 

accepteerde Jezus 10 jaar 
geleden en ik wil zo graag 

een officiële ID waarin 
staat dat ik christen ben.” 

Man uit Egypte          



Wilt u regelmatig 
meebidden voor de Arabische wereld 
en Arab Vision’s werk daar, geef u 
dan op voor de gebedsbrief die we 
regelmatig rondsturen (per post of 
per email). Vul uw gegevens in op 

het daarvoor bestemde formulier op 
onze website www.arabvision.nl 

lees hier het vervolg van het artikel op pagina 1
De doelen van beide beweging klinken niet erg verschillend, ze willen allebei de implementatie 
van de islamitische wetgeving, de sharia.  Maar ze hebben tamelijke verschillende visies op 
wat die wetgeving behelst. 

De meeste moslims in de Arabische wereld zijn het oneens met beide groepen, en hangen 
een islam aan die veel meer te maken heeft met persoonlijke vroomheid dan met wetgeving.  
De bekendste beweging onder deze moslims van het midden zijn de Soefis.  Hun religieuze 
jargon gaat meer over het hart en de relatie met God dan over politiek en sharia.

De dagen zijn donker voor deze middengroepen van de islam.  Het imago van de islam in 
de Arabische wereld wordt steeds meer bepaald door rigide politieke opvattingen over hoe 
de samenleving eruit moet zien en de plichten van elk individu.  Voor vrijheden en andere 
opinies is steeds minder ruimte.  Hier lijden de christenen van het Midden-Oosten wel het 
meest onder.  Sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 zijn de meeste christenen uit Irak 
vertrokken; nu proberen ze in groten getale Syrië te verlaten; de kerk in Egypte verliest steeds 
meer leden door emigratie.  In elk van de genoemde landen is de positie van christenen de 
afgelopen jaren beduidend verslechterd. 

Een toenemend aantal moslims is zo gefrustreerd door de  invloed van religie op hun 
samenleving, dat ze de islam aan de kant zetten.  De meesten van hen worden seculier, 
zonder geloof in God.  Kleine aantallen worden christen.

In deze complexe wereld, produceert Arab Vision haar TV programma’s.  Onze TV producers zien 
hoe moslims tot geloof in Jezus Christus komen.  Ze werken er ook aan dat christenen worden 
aangemoedigd om het niet op te geven; om stand te houden in hun eigen landen en om 
temidden van de steeds vijandiger omgeving uit te komen voor hun geloof in Jezus Christus.

Hete hangijzers: moeilijke vragen van moslims beantwoord
Een serie TV programma’s voor Koerden in de Sourani taal
Onze producer reisde weer met een team naar Noord-Irak om daar christelijke televisie te 
maken voor de Koerden in hun belangrijkste taal: het Sourani. 

De voorganger met wie deze programma’s werden gemaakt, omschreef de situatie zo: ‘De 
Koerdische christenen in Irak zijn als baby’s. Vaak van fanatiek islamitische achtergrond, 
komen geleidelijk steeds meer mensen ‘schoorvoetend’ tot geloof in Jezus Christus, met veel 
vragen over het christelijk geloof. Deze jonge gelovigen hebben veel tijd en aandacht nodig.’

Het filmen in zo’n gebied is niet eenvoudig. Je komt daar binnen met professionele 
filmapparatuur en voortdurend word je gestopt met vragen daarover. Wat ga je daarmee 
doen, waar heb je dit allemaal voor nodig? Een andere uitdaging vormden de beroerde 
technische omstandigheden: veel uitval van electriciteit en het moeten werken met 
generatoren die de nodige verstoring voor licht en geluid veroorzaakten. Tegelijkertijd 
was het zo’n bemoedigende ervaring: hier stonden we midden in een avontuur om het 
Koninkrijk van God te helpen uitbreiden, wat een voorrecht! We werden gezegend door het 
enthousiasme van de sprekers, al verstonden wij de taal niet eens. Hete hangijzers zoals ‘is de 
bijbel vervalst’, ‘hoe kon Jezus sterven aan een kruis’, ‘hoe kan Jezus mens en God zijn’, worden 
in de serie besproken en vanuit de bijbel beantwoord. Niet alleen voor ex-moslims zijn dit 
ingewikkelde vraagstukken!

Nieuw in Productie
We zijn blij dat we weer een aantal, 
heel verschillende, nieuwe producties 
op stapel hebben. Allereerst een serie 
bijbelverhalen voor kinderen: ‘de bijbel 
in plaatjes’. 365 verhalen uit de bijbel, 
simpelweg voorgelezen en omlijst 
met illustraties. Het bijbelse principe 
‘prent het uw kinderen in [of zoiets, 
bijbeltekst even opzoeken], toegepast 
in een eenvoudig format. Deze korte 
verhaaltjes zullen door veel christelijke 
TV kanalen worden uitgezonden. Wilt 
u bidden voor deze productie?

Verder gaat Arab Vision jongeren 
mediatraining geven om zelf een 
stem te geven aan de ontwikkeling 
van vrije meningsuiting, vrijheid van 
pers, vrijheid van godsdienst. Moderne 
media inzetten om de mogelijke 
leiders van de toekomst te helpen 
zich te ontwikkelen tot mensen die 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
samenleving waar ieder gelijke rechten 
en respect geniet.

Bid voor de kijkers van onze programma’s!
Dit bericht dat we ontvingen van de nazorgteams 
van één van onze uitzendpartners in Noord-Afrika: 
‘we krijgen veel telefoontjes van mensen die om 
gebed vragen voor uiteenlopende situaties, zoals veel 
gezinsproblemen, verslavingsproblemen, verzoeken van 
vrouwen die door hun man worden mishandeld, en van 
vrouwen die christen zijn geworden maar niet naar de 
kerk kunnen gaan.’ Wilt u blijven bidden voor de vele 
kijkers die hulp een bemoediging zoeken? 
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Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 

Koptisch-Orthodoxe Kerk heeft weer een leider
De Koptisch-Orthodoxe Kerk heeft weer een paus, Tawadros (Theodorus) II.  In een lange 
ceremonie op 18 november ‘besteeg hij de troon’ om de miljoenen Kopten binnen en buiten 
Egypte te leiden.

Voor de Kopten was het een enorme 
opluchting om weer een kerkleider 
te hebben.  Velen voelden zich als 
weeskinderen na het overlijden van 
de vorige stokoude paus, Shenouda III.  

De vorige paus was zo oud dat hij al 
jarenlang weinig echte sturing meer 
gaf aan zijn kerk.  Paus Tawadros is 
60 en zal de meest urgente zaken 
ongetwijfeld energiek ter hand 
nemen.  

Veel aandacht gaat natuurlijk uit 
naar zijn omgang met President Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap en diens 
islamistische regering.  Het is te verwachten dat paus Tawadros meer met de vuist op tafel gaat 
slaan waar het gaat om het beleid van Egypte ten aanzien van zijn christelijke minderheid, 
dan diens voorganger.  Een eerste aanwijzing daarvoor is dat de Koptische Kerk zich kort na 
de verkiezing van Tawadros terugtrok uit de commissie die een nieuwe Grondwet schrijft.  
Die commissie bestaat vooral uit radicale moslims die van Egypte een islamitische staat 
willen maken.  Tawadros wil niet de indruk wekken dat hij daaraan mee wil doen en heeft 
zich er scherp tegen uitgesproken. Voor zijn kerk is in zo’n staat immers nauwelijks ruimte.

Wat minder aandacht krijgt in de westerse pers, is dat Tawadros binnen zijn kerk ook met veel 
problemen kampt.  De kerk is aartsconservatief en veel goedopgeleide jongeren hebben 
daar geen boodschap meer aan. Misschien is Tawadros in staat om de de ramen van de kerk 
open te zetten voor een frisse evangelische wind van vernieuwing, zodat minder jongeren 
de kerk verlaten.

Nu op TV…
Christelijk geloof uitgelegd
Waar? Sat7 op Nile Sat, 7’ west, TXP8, 
freq11355 vertical
Wanneer? Dinsdag 17:30,  
donderdag 3:45 en 21:45 uur. 

Rechten van kinderen
Waar? Sat7 op Nile Sat, 7’ west, TXP8,  
freq 11355 vertical
Wanneer? Maandag 11:45 uur.

Getuigenissen van Arabische 
vrouwen
Waar? Miracle Channel op Hot Bird,  
13’ east, freq 10949 
Wanneer? Zondag 06:00 en 18:00, 
donderdag 12:10 uur.

Koerdische programma’s
Waar? Life TV (Al Hayat) op Hot Bird,  
13’ east, freq 11411 horizontal
Wanneer? Maandag 20:00, dinsdag 14:00
en donderdag 02:00 uur.

Bijbelstudieprogramma’s
Waar? Malakoot op Hot Bird, 13’ east, 
Freq 11470 vertical
Wanneer? Donderdag 16:30 en zaterdag 
16:00 uur.

Pastoraal programma voor 
vrouwen
Waar? Healing Channel op Hot Bird, 
13’ east, freq 11566 horizontal
Wanneer? Maandag 04:00 en zondag 
20:00 uur.

Muziekclips en Muziekconcert
Waar? Kithara TV,  
www.tikilive.com//show//kithara TV

Christelijke Opvoeding
Waar? Karma TV op Nile Sat AB7,  
Freq 10727 horizontal
Wanneer? Maandag 9:30 en 17:30, 
dinsdag 01:00 uur.

En nog veel meer .....

Arab Vision Engeland 
opgericht!

We zijn blij dat we nu, naast een stichting 
in Nederland en in de VS, ook een 

supportafdeling in Engeland hebben 
gestart met een driekoppig bestuur 

(vrijwilligers) dat met groot enthousiasme 
het werk van Arab Vision meer bekend 
zal gaan maken bij kerken, groepen en 
organisaties in dat land. Wilt u bidden 

voor uitbreiding van ons werk in gebeds- 
en financiële ondersteuning in Engeland?Het Evangelie op TV in de Arabische wereld


