
 

Salaam alaykum... die vredegroet klinkt 
dagelijks miljoenen keren uit Arabische 
monden... het is een islamitische groet 
‘vrede zij met jullie’, en het antwoord is  
‘en met jullie de vrede’.

Toen de engelen de geboorte van de Here 
Jezus aanzegden aan de herders op het veld 
van Efratha, spraken zij van vrede op aard. 
Een vertaling zegt het zo: ‘Vrede op aarde 
aan mensen die vrienden van God zijn.’ 

Jezus zegt dat wie doet wat Hij gebiedt, 
die zullen zijn vrienden genoemd worden. 
Als volgelingen van de Here Jezus 
Christus wilen wij doen wat Hij gebiedt. 
Willen wij vrede brengen in een wereld 
van geweld, onrecht, onvrede. Arab Vision 
blijft dat doen door het Evangelie op 
verschillende manieren te presenteren, 
handen en voeten, een stem en een beeld 
te geven. 

Zodat mensen horen: Onze God is een 
genadig God; zodat Somaliërs en Syriërs 
en Egyptenaren, en Tunesiërs en Irakezen, 
en... weten dat de Vredevorst gekomen is.

Vrede op aarde, voor hen die vrienden 
van God willen worden. Bidt u mee dat 
velen de uitnoding zullen aanvaarden? 
Wij willen met Kerst een speciaal TV 
programma maken dat uitgezonden 
wordt in de hele Arabische wereld, waarin 
Arabische christenen vanuit diverse 
kerken en nationaliteiten het evangelie 
van heil en vrede uit zullen dragen. 

Uw voorbede en uw giften zijn zo nodig; 
helpt u mee?

Salaam!

Inge Verhoef-Postma

directeur Arab Vision

Vrede
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Hoop voor Somalië
Waar ter wereld is de moeilijkste plek om christen te zijn? Noord-Korea misschien? Saudi-
Arabië? Wat dacht je van Somalië... Het schijnt dat er niet meer dan duizend christenen zijn 
op een bevolking van acht miljoen inwoners. De meeste christenen leven in een compleet 
geïsoleerde positie, sommigen van hen ontmoeten elkaar in kleine huiskerken in het geheim...

De islamitische al-Shabaab militie, die grote delen van Zuid-Somalië beheerst,  heeft het 
op de resterende christenen gemunt. Al-Shabaab ontstond in 2003 als een jeugdmilitie 
tijdens de burgeroorlog, die tot op heden voortduurt. Sinds haar oprichting is al-Shabaab 
meer geradicaliseerd en vanaf 2008 is de groepering gelieerd aan al-Qaeda. Hun doel is 
het vestigen van een islamitische staat op basis van een strikte interpretatie van de sharia, 
waarbij zaken als muziek, video’s, voetbal en scheren ten strengste zijn verboden. In hun staat 
is er geen ruimte voor christenen.

Onlangs werd Arab Vision 
benaderd met het verzoek 
om de eerste christelijke 
tv-programma’s ooit in de 
Somalische taal te produceren. 
We hebben daarvoor 
samenwerking gezocht met 
andere organisaties die het 
Evangelie van Jezus Christus 
aan Somaliërs bekendmaken, 
veelal via internet. 

We zijn we van plan een 
reeks van 26 evangeliserende 

programma’s te produceren met een toegewijde Somalische christen en deze beschikbaar te 
maken voor internet en voor (satteliet) TV. Op deze manier kunnen we miljoenen Somaliërs 
bereiken in hun eigen land en in de diaspora.   

Wilt u met ons bidden voor de voorbereidingen van dit belangrijke project om hoop te 
brengen aan Somaliërs? 

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

Kijker: God is een genadig God?
Het is geweldig hoe een kijker van een van onze programma’s
zijn verlangen om een genadig God te accepteren in zijn hart
en leven met ons deelde via een simpel sms-je. Dit is wat hij
ons schreef: 
“Ik keek toevallig naar jullie programma. Ik hoorde praten 
over ‘Adam’, en daarna hoorde ik woorden die ik nog nooit 
eerder had gehoord zoals: ‘Onze God is een genadig God.’
Ik hoorde ook dat het Zijn verlangen is dat alle mensen 
worden gered en de waarheid weten, maar ik weet niet wat
ik moet doen, want mijn broers zijn salafisten en als zij weten  
waarover ik nadenk, kunnen ze me vermoorden.”
Ons nazorgteam beantwoordde zijn sms-je en vroeg hem contact te houden via e-mail, zodat 
we hem verder kunnen helpen en steunen. Bid alstublief dat deze kijker met meer vragen 
terug zal komen bij ons nazorgteam, zodat we in contact met hem kunnen blijven en voor en 
met hem kunnen bidden.



Is er hoop voor Eman?
Ze is slechts 29 jaar maar haar door leed 
getekende leven heeft haar jeugdigheid 
gestolen. Eman is acht als ze op 
afschuwelijke wijze wordt besneden. Op 
haar dertiende wordt ze uitgehuwelijkt. 
De dag voor de bruiloft neemt ze een 
grote hoeveelheid slaappillen in. Haar 
zelfmoordpoging mislukt. Als ze na zes jaar 
geen kinderen krijgt, scheidt haar 45 jaar 
oudere echtgenoot van haar. 

Terug bij haar familie krijgt ze al snel weer 
een huwelijksaanzoek, van een weduwnaar. 
Opnieuw trouwt ze onder dwang. Haar 
tweede echtgenoot blijkt al twee vrouwen 
te hebben... Eman wordt zwanger. Haar 
man voelt zich bedrogen; hij dacht dat ze 
geen kinderen kon krijgen. Hij probeert haar 
kind met geweld te aborteren. Emans vader 
neemt haar weer in huis en daar baart ze 
haar eerste zoon.

Thuis lijdt Eman onder de tirannie van haar 
vader. Een tweede zelfmoordpoging mislukt. 
Uiteindelijk trouwt ze met Hesham om haar 
vader te ontvluchten. Hesham is goed voor 
haar en samen krijgen ze een kind. Haar 
geluk eindigt abrupt; haar man blijkt HIV 
te hebben en bovendien heeft hij haar 
besmet. Na drie maanden sterft hij. Eman 
huurt nu een eenkamerflat en werkt in een 
kledingreparatiewinkel. Eman is moslima 
maar ze krijgt professionele hulp om haar 
trauma’s te verwerken via een christelijk 
hulpprogramma. Wilt u voor haar bidden?

Arab Vision maakt een serie portretten van 
vrouwen zoals Eman. Helaas zijn er veel 
schokkende verhalen over vrouwen die 
lijden onder (huiselijk) geweld. Wij zijn blij 
dat wij kunnen helpen deze vrouwen in 
contact te brengen met hulpverleners als zij 
dat willen.

“Ik ben een moslim en ik woon in Egypte.  
Ik geloof in Jezus. Ik ga in het geheim naar de 
kerk en ik weet niet hoe ik kan leven met een 
islamitische identeit... Ik heb een moeilijk leven, 
maar ik zal het doorstaan voor de Here Jezus.  
Ik heb advies en leiding nodig.”  
Naam bekend bij nazorgteam

“Ik ben een songwriter. Ik vind het moeilijk om mijn getuigenis onder 
woorden te brengen. Ik heb gedroomd over Christus en Hij sprak tegen mij.  
Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven...” 
Man uit Egypte

“Ik leed onder sterke gevoelens van 
minderwaardigheid toen ik jullie belde om hulp. 
Jullie stuurden me artikelen die me erg hebben 
geholpen en ik wil jullie ook bedanken dat jullie 
de tijd namen om met me te praten. Het heeft 
mijn leven veranderd. Ik geniet ook erg van de 
andere onderwerpen in jullie programma’s!”  
Vrouw uit het Midden-Oosten

Van onze kijkers

Zoals u zult begrijpen is de 
dame op de foto niet Eman en is 
Eman ook niet haar echte naam



Filmcamera - €1500 nodig
In onze vorige nieuwsbrief 
deden we een oproep om te 
geven voor het monteren van 39 
bijbelstudieprogramma’s, voor 
de aanschaf van een nieuwe 
camera en opslagcapaciteit voor 
onze producties. Voor alle drie 
die noden mochten we giften 
ontvangen! 

Voor de camera hebben we ter 
aanvulling nog steeds €1500 
nodig - dus wilt u ons helpen met 
het daadwerkelijke filmen van 
onze programma’s, overweegt u 
dan een gift te sturen voor dat 
doel. 

Kerstprogramma - €3500 nodig

In veel landen in de Arabische 
wereld is nood. Veel materiële 
nood. Meer dan 2 miljoen 
Syriërs zijn op de vlucht, velen 
van hen met achterlating van 
verwoeste huizen. In Egypte is 
de werkloosheid enorm en leven 
velen nu onder de armoedegrens. 

Te midden van moeilijke 
omstandigheden willen we de 
Arabische wereld bemoedigen. 
Licht in de duisternis. De Vader 
heeft de Zoon gestuurd om 
de wereld te verlossen en 
met Zich te verzoenen. Wilt u 
meehelpen een kerstprogramma 
te produceren, met de boodschap 
van heil en vrede uit vele 
Arabische monden, van diverse 
kerkelijke achtergronden en 
nationaliteiten? Geef dan nu!

Helpt u weer mee? 

“Simpele woorden kunnen 
een grote verandering 

brengen in iemands leven”

Als u een gift wilt 
overmaken, kunt u de bijgesloten 

acceptgirokaart gebruiken,  
of het iDEAL systeem op  

onze website  
www.arabvision.nl.  

Voor maximale belastingaftrek is 
een lijfrenteregeling een opie.

Ons nazorgteam is onlangs uitgebreid met een ambitieuze jongeman met een levend 
geloof. Adel is verantwoordelijk voor het stimuleren van reacties en discussies op de 
Facebookpagina’s van onze TV programma’s. Volgens Adel is Facebook een geweldig 
middel om het Evangelie te verspreiden. “Met weinig moeite kunnen we duizenden 
mensen bereiken.” 

Adel helpt ook met het posten van nieuwe informatie op de Facebookwebsites en het 
beantwoorden van telefoongesprekken met onze kijkers. Tijdens het interview krijgt hij 
twee telefoontjes. Een vrouw belt voor de tweede keer naar het nazorgteam; de eerste 
keer had de vrouw een gebedsverzoek gedaan voor haar moeder die een oogoperatie 
moest ondergaan. Nu belt de vrouw om te vertellen dat haar moeders ogen zijn genezen! 
De dokters noemden het een ‘wonder van God’! 

Adel voelt zich geroepen tot dit belangrijke werk. “God wil dat ik dit werk nu doe. Ik bid 
elke keer tot God voordat ik naar m’n werk ga. Het is een grote verantwoordelijkheid om 
de bellers die allerlei vragen hebben het juiste advies te geven. Simpele woorden, Gods 
woorden, niet die van mij, kunnen een grote verandering brengen in iemands leven.”

Actueel: lessen van Paulus
De meeste problemen waarmee de kerk in de Arabische wereld vandaag te maken heeft 
verschillen niet zo veel van de eerste gemeentes aan wie de apostel Paulus zijn brieven 
schreef. Marginalisatie, vervolging en onderdrukking waren net zo reëel voor de kerken in 
de eerste eeuw, als voor de kerken van nu. Onze serie bijbelstudieprogramma’s ́ Boodschap 
van Paulus´ brieven aan jou´, waarin de theologie van Paulus wordt besproken, is vooral 
gericht op geloofsgroei en discipelschap. Twee bijbelleraars met autoriteit bij Arabische 

christenen bespreken bijbelse principes 
als zonde, genade en verlossing en de 
incarnatie en opstanding van Jezus 
Christus, maar ook principes voor het 
dagelijkse leven van de gemeente, 
van gelovigen. Paulus’ onderwijs, zijn 
vermaningen en bemoedigingen 
worden in deze studieserie in de context 
geplaatst, de context van de situatie in 
de gemeenten aan wie Paulus schrijft 
en ook de context van het hele Oude 
en Nieuwe Testament. Onze eigen 
producers waren enthousiast en onder 

de indruk, voor hen was een dergelijke contextuele uitleg van Paulus’ brieven beslist 
vernieuwend! De programma’s zijn nog in de montagefase (39 afleveringen) en zullen 
begin 2014 worden uitgezonden. Wilt u bidden voor deze fase van de productie? 



De drijvende kracht achter de revoluties die vanaf 2011 op gang kwamen bestond voornamelijk 
uit Arabische jongeren. Deze ‘facebook-generatie’ is betrokken op hun samenleving.  
Ze hebben dromen en visie voor hun land. Arab Vision ondersteunt de ontwikkeling 
bij jongeren om zelf meningen en ideeën te vormen en die tot uitdrukking te brengen.  
Wij maken programma’s met en voor jongeren in dat kader, met onderwerpen die voor hen 
belangrijk en interessant zijn. Ook geeft Arab Vision mediatraining aan jong-volwassenen. 
Hoe maak je een veelzeggend filmpje met een camera, en hoe met een mobiele telefoon? 
Jongeren en tieners maken zelf video’s over hun belevingswereld en laten zich zien en  horen 
in het publieke domein. Een eye-opener? Voor u misschien niet, maar in  veel Arabische 
landen zeker!

Arabische ‘Facebook-generatie’ 
in ontwikkeling

Adresgegevens 
Stichting Arab Vision 
Postbus 70057 
9704 AB Groningen 
06-28268748 
contact@arabvision.nl 
www.arabvision.nl

Giften
NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision 
Groningen

Lijfrenteregeling 
Met een lijfrente levert u een 
geweldige bijdrage aan ons werk. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.arabvision.nl

Bestuur 
Drs. A.G. van de Weerd 
Ing. H. IJmker 
Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg 
Dhr. J.W. van Bruggen

Comité van Aanbeveling
Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - Directeur De Verre Naasten 
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog 
Dhr. C.A. van der Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – Directeur 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Directeur Family7 
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors 
Dhr. J.J. Westland  – People International

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

In de schijnwerpers:  Basim
Basim werkt in het managementteam 
van Arab Vision in het Midden-
Oosten. Na ruim tien jaar als manager 
te hebben gewerkt voor een 
restaurantketen maakte hij in 2004 
bewust de overstap van een seculier 
bedrijf naar een christelijke organisatie. 
Vijf jaar lang werkte hij voor een van de 
Bible Societies in de regio. Samen met 
een collega ontwikkelde hij in die tijd 
een project waarin aan kinderen wordt 
uitgelegd hoe de bijbel is ontstaan. 
“De koran is een deel van onze cultuur 
waarin we worden grootgebracht en 
wordt gezien als het door God gegeven 
woord. Je mag er niet over nadenken. 
Ik vond dit project erg belangrijk om 
Arabische kinderen te bevrijden van 
wat de cultuur hen heeft geleerd, te 
laten zien dat de bijbel anders is dan 
de koran. Een bijbel is om in te lezen, 
uit te leven en te begrijpen.”  Tijdens 
dit werk besefte Basim dat moderne 
media effectief zijn om het Evangelie 
te verspreiden; daarom ging hij in 
2009 bij Arab Vision werken. “Ik heb 
niet de creatieve vaardigheden die 
een regisseur of editor heeft. Ik houd 
wel enorm van netwerken.” En dat 
komt goed van pas in zijn huidige 
functie, waarin hij leiding geeft aan het 
productieteam in het Midden-Oosten 
en de contacten onderhoudt met 
partnerorganisaties en donors.  

Wilt u regelmatig 
gebedspunten ontvangen over de 

Arabische wereld en
het werk van Arab Vision, schrijf u 
dan in voor de (email) gebedsbrief 

via onze website  
www.arabvision.nl  

of schrijf ons  
via contact@arabvision.nl.


