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AAl ongeveer 40 jaar bereikt 
MERF landen in het 

Midden Oosten en Noord 
Afrika met Arabische evan-
gelisatie programma’s. Dit 
startte ooit met radiopro-
gramma’s, maar geleidelijk is 
het steeds meer gegroeid naar 
internet programma’s. Het 
zijn voornamelijk Moslim 
landen, waar Arabisch de 
meest gesproken taal is. Dat 
is ook de taal van de Islam. 
MERF gebruikt een creatieve 
en vernieuwende benadering 
om de leer van Christus te 
verspreiden onder de voor-
namelijk Arabisch sprekende 
moslim bevolking.

Boeiende Boeiende 
Programma’sProgramma’s

Een toegewijd team van 
medewerkers en vrijwilli-
gers produceert program-
ma’s van hoge kwaliteit, die 

zowel boeiend als informa-
tief zijn. Ze worden gemaakt 
voor groepen met verschil-
lende interesses, over zowel 
eigentijdse als historische 
onderwerpen. Er zijn cul-
turele programma’s, religi-
euze discussies, talkshows, 
sport, onderwijs, drama en 
meer. Het doel is door ver-
schillende onderwerpen de 
moslimmeerderheid wak-
ker te schudden, zodat ze 
doordrongen worden van 
de gevolgen van zonde in de 
wereld en op alle aspecten 
van het menselijk leven. Het 
slechte nieuws wekt verlan-
gen op naar de Heiland en 
Zijn leven en geweldige ver-
lossingswerk. 

Demografisch gezien is de 
bevolking van het Midden 
Oosten en Noord Afrika erg 
jong. Het grootste deel van 
de volgers is jonger dan 35. 

Ook zijn veel luisteraars en 
internet gebruikers in deze 
regio arbeiders uit de wer-
kende klasse, minder opge-
leid dan mensen in andere 
delen van de wereld. Het 
zijn echter niet alleen jonge 
mensen die het evangelie 
horen, ook veel ouderen vol-
gen de programma’s.

Elektronische Elektronische 
Revolutie Revolutie 

In het begin ontving het 
nazorgteam brieven van 
radio luisteraars en die 
beantwoordden ze ook per 
post. Dit ging langzaam, 
kostte veel tijd en was niet 
veilig. Het duurde weken of 
maanden. Geleidelijk nam 
elektronische communi-
catie het over. Dit zorgde 
voor zowel privacy als direct 
contact, waardoor  interac-
ties als paddenstoelen uit de 

grond schoten. De revolutie 
begon met een telefoonnum-
mer waar luisteraars een 
SMS bericht heen konden 
sturen. De volgende grote 
stap was het verplaatsen van 
de Arabische evangelisa-
tie bediening naar internet 
platforms, die aanvankelijk 
populair waren onder jon-
geren, maar tegenwoordig 
door alle leeftijden gebruikt 
worden. Dit zorgde voor 
enorme toename van het 
aantal volgers en de commu-
nicatie met hen.  

Naast de online radio pro-
gramma’s worden er ook 
nog steeds dagelijks korte 
evangelisatie programma’s 
uitgezonden over de korte- 
en middengolf radio. In 
landelijke gebieden, waar 
de toegang tot internet en 
TV beperkt is, is radio nog 
steeds de eerste bron voor 

Arabische Media BedieningArabische Media Bediening
door door George Feghaly, Senior medewerker media-teamGeorge Feghaly, Senior medewerker media-team
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op prijs, terwijl wij zoeken 
naar creatieve manieren 
om betrouwbare inhoud te 
maken, om daarmee nieuw 
publiek te bereiken in de vele 
Arabisch sprekende gemeen-
schappen. Voor de meesten 
is dit de enige mogelijkheid 
om de waarheid van het 
evangelie te leren kennen. 
Bid a.u.b voor:
• de inhoud van onze pro-

gramma’s, dat die hen 
bereiken die dit het meest 
nodig hebben en dat zij 
hart en geest openen voor 
de boodschap.

• middelen en ondersteu-
ning om door te kunnen 
gaan met het maken van 
hoogwaardige media con-
tent, wat arabisch sprekend 
publiek weet te raken.

• bescherming en leiding 
voor ons team, wanneer 
we de liefde en hoop van 
Christus willen delen.

derbaarlijke geschenk van 
verlossing. De beschikbaar-
heid van de online Arabische 
bijbel is voor velen de eer-
ste stap. Het helpt deze aan-
biddende groepen, die nog 
bezig zijn zich tot kerk te 
ontwikkelen.

M.H. uit Algerije zegt, na 
een aantal maanden luiste-
ren en het downloaden van 
het Nieuwe Testament: “Nu 
begrijp ik waarom christenen 
geloven dat Hij uit de hemel 
kwam…. Het is niet genoeg 
om te zeggen dat Hij de per-
fecte Profeet was….”

Gebed GevraagdGebed Gevraagd
We stellen uw gebeden voor 
dit bedieningswerk erg 

nieuws en amusement. In 
stedelijke gebieden is het 
internet overal beschikbaar. 
We hebben drie verschillen-
de online platforms opge-
richt, gericht op verschillen-
de groepen van de Arabisch 
sprekende bevolking. 
Dardasha7.com (Chat7) 
introduceert het evange-
lie op een tactische manier 
aan de jeugd. Issa-alMasih.
com (Jezus Christus) behan-
deld vragen van mensen met 
een moslim achtergrond. 
MERF-arabiclibrary.com 
bouwt aan het geloof van 
Arabische christenen en 
geestelijke leiders van klei-
ne groepen moslimbekeer-
lingen. Alle drie bieden ze 
24 uur per dag, 7 dagen per 
week toegang tot het evan-
gelie. Er wordt ook gebruik 
gemaakt van verschillende 
websites, sociale platformen 
en mobiele apps. Elk biedt 
een diversiteit aan bronnen, 
zoals radioprogramma’s, 
artikelen over sociale en reli-
gieuze onderwerpen, citaten, 
opiniepeilingen, Christelijke 
boeken en andere nuttige 
links.

NazorgNazorg
Digitale platformen, met een 
bijna onmiddellijke reactie, 
hebben geleid tot een veel 
nauwere communicatie met 
onze luisteraars en volgers 
in de regio, maar ook met 
Arabische immigranten, 
studenten en werkers overal 
ter wereld. Sommigen chat-
ten urenlang met het team, 
of gedurende vele maan-
den, vragen stellend over de 
bijbel en over Christus.  Er 
komen vele bemoedigen-
de berichten van Moslims. 
We luisteren naar hun zor-
gen en bouwen vervolgens 
bruggen van vriendschap. 
Waardevolle boeken uit onze 
online bibliotheek worden 
gedeeld met serieus zoeken-
den en met gelovigen die 
willen groeien in het geloof 
in Christus. In de meeste 
Arabische landen zijn ker-
ken schaars of zijn er hele-
maal niet. Zodoende speelt 
MERF’s arabische media 
bediening een belangrij-
ke rol in het bereiken van 
deze groepen, met de leer 
van Christus en Zijn won-

George Feghaly en zijn gezinwww.MERF-ArabicLibrary.com

“Wat ik gezegd heb is geest en leven“Wat ik gezegd heb is geest en leven.”.”
Johannes 6:63bJohannes 6:63b
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