Paasbrief, april 2019

Paasgroet
1 Corinthiërs 15:3,4
´Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de
derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.”

Het Arab Vision team wenst u een gezegend paasfeest!
ﻴﺢ
َ  أَ ﱠن اﻟْ َﻤ ِﺴ:ﻓَ ِﺈﻧﱠ ِﻨﻲ َﺳﻠﱠ ْﻤ ُﺖ إِﻟَﻴْ ُﻜ ْﻢ ِﰲ اﻷَ ﱠو ِل َﻣﺎ ﻗَ ِﺒﻠْﺘُ ُﻪ أَﻧَﺎ أَﻳْﻀً ﺎ
 َوأَﻧﱠ ُﻪ ﻗَﺎ َم، َوأَﻧﱠ ُﻪ ُد ِﻓ َﻦ،َﻣﺎتَ ِﻣ ْﻦ أَ ْﺟﻞِ َﺧﻄَﺎﻳَﺎﻧَﺎ َﺣ َﺴ َﺐ اﻟْ ُﻜﺘُ ِﺐ
٤،٣ :١٥ ﻛﻮر١ ،ِﰲ اﻟْ َﻴ ْﻮمِ اﻟﺜﱠﺎﻟِ ِﺚ َﺣ َﺴ َﺐ اﻟْ ُﻜﺘُ ِﺐ

De opstanding –

duizenden worden online
bereikt

Miljoenen mensen in de Arabische wereld
zitten met vragen en twijfels over de
kruisdood van Jezus en zijn opstanding.
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Van half april tot half mei hebben we een
“opstandings-campagne” online via de social
media, waarbij we ons richten op jonge
mensen in de regio. Elke dag posten we drie
korte clips waarmee we duizenden mensen
bereiken met de boodschap van Gods liefde
en verlossing. Ons follow-up team staat
klaar om in gesprek te gaan met mensen die
vragen hebben en meer willen weten over
het Evangelie. (meer info op blz 2)

Ik geloof dat Jezus het Woord van God is
Ihsan in Irak vroeg aan ons follow-up team waarom Christus
gekruisigd werd. We hebben dat aan hem uitgelegd en terwijl
we aan het praten waren, zei Ihsan: “Ik geloof dat Christus is
gekomen en dat Hij het Woord van God is.”

De opstanding – duizenden worden online bereikt
We produceren minstens 15 nieuwe video’s van ongeveer 5 minuten. Onderwerpen zijn o.a.
Het probleem van het kruis
Heeft God de Vader Jezus verlaten?
Wat is verlossing?
Gods liefde - getoond aan het kruis
De opstanding- een brief van hoop
Wilt u voor deze campagne bidden en ons financieel steunen? We hebben nog €3000 nodig
voor dit project.

Empower Jemenitische vrouwen – empower de maatschappij
Behalve onmiddellijke en grootschalige humanitaire hulp voor het Jemenitische volk, hebben
Light for Yemen en Arab Vision maatschappelijke kwesties aangekaart die aangepakt moeten
worden om een rechtvaardige maatschappij te kunnen opbouwen.
Vandaar deze roep om actie voor het herstel van de waardigheid van Jemenitische meisjes
en vrouwen en een erkenning van de enorme waarde die zij hebben in het beïnvloeden en
opbouwen van gezinnen en de maatschappij.
Vrouwen hebben lang niet dezelfde mogelijkheden als Jemenitische mannen, daarom is het
nodig dat vrouwen worden versterkt in hun identiteit, dat discriminatie, onderdrukking en
geweld tegen vrouwen worden afgeschaft en dat hun (onderwijs)rechten erkend worden.
We gaan 26 korte video clips produceren voor de social media en satelliet TV, waarin we een
vergelijk maken tussen de innerlijke wereld van de Jemenitische vrouw en de buitenwereld
waarin ze aan allerlei verwachtingen moet voldoen.
Onderwerpen waar Jementische vrouwen o.a. mee worstelen zijn
Minderwaardigheidsgevoelens
Gezin
Afgunst
Misbruik
Gender ongelijkheid
Schaamte
Perspectief voor de toekomst
Deze programma serie gaat vrouwen empoweren
en het zal opiniemakers en wetgevers in dit door
mannen gedomineerde land bewustmaken van
de problematiek.

Deel de boodschap van Pasen met uw Arabisch sprekende vrienden
Onze eerder geproduceerde paasprogramma’s vindt u op ons YouTube kanaal (user/
ArabVisionChannel)
In de speellijst The Living One, 33 afleveringen met Nederlandse ondertiteling
In de speellijsten Music & Strengthen the church zijn er verschillende paasliederen en
programma’s met Engelse ondertiteling

Gebruik van social media geeft vrouwen (en
mannen!) de gelegenheid om in anonimiteit te
reageren. Er zijn follow-up teams om met mensen
in gesprek te gaan die geraakt worden door de
boodschap en hun eigen verhaal kwijt willen over
hun situatie met de voortdurende wanhoop in hun
land.
Doe mee met dit prachtige project en overweeg om
een speciale paasgift te sturen om dit mogelijk te
maken voor Jementische vrouwen!

