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‘HET IS PURE GENADE 
DAT IK NOG LEEF’

“Ik was imam, lid van een fundamentalistische 
moslimgroep. Ik had maar één wens: een christen 
doden. Toen las ik in de Koran over Jezus. Dat 
raakte mij diep. Drie jaar later aanvaardde ik 
Jezus als mijn persoonlijke redder.”
Sajor uit Bangladesh is nu christen. Het zette zijn 
leven op de kop. Hij moest vrezen voor zijn leven.

De fundamentalistische moslims van zijn oude 
moskee hebben het op hem gemunt.
Al verschillende keren werd Sajor mishandeld, 
met een mes gestoken en bedreigd.
Ook na een verhuizing, honderden kilometers 
verder. “Het is pure genade van God dat 
ik bleef leven.” Ondanks alles ging Sajor 
theologie studeren en werd hij pastor van een 
baptistengemeente. Wekelijks heeft hij vele 
moslims onder zijn gehoor.



GOD HOUDT VAN MIJ!
Onze televisieprogramma’s veranderen 
mensenlevens. Ieder jaar getuigen duizenden 
mensen daarvan. Mensen als Gabriël uit 
Ivoorkust. Hij kampt met de gevolgen van 
hiv/aids en werd uitgestoten door mensen 
om hem heen. ‘Mijn vertrouwen in mensen 
was ik volledig kwijtgeraakt’, vertelt hij. ‘In 
het programma werd uitgelegd hoe God naar 
mensen kijkt. Dit raakte me diep. Ik wist op 
dat moment dat God mij niet de rug toekeert, 
ook al doen mijn vrienden dat wel. God houdt 
van mij!’

3xM werkt vooral in Franstalig West-Afrika en 
in Azië. Met name in moeilijk toegankelijke 
gebieden waar slechts een kleine minderheid 
van de bevolking Christus kent, waar 
enorm behoefte is aan het evangelie. In 
samenwerking met lokale kerken worden 
kwalitatief hoogwaardige programma’s 
uitgezonden, die een grote impact hebben op 
de bevolking.

SAMEN MET KERKEN
De samenwerking met kerken is heel 
belangrijk voor 3xM. Zoals directeur 
Martien Timmer het omschrijft: 
‘Ik weet één ding heel zeker: er is 
eenheid van kerken nodig om het 
getuigenis in een land te vergroten.’

Op dit moment onderzoeken we of 
er mogelijkheden zijn om op de Japanse 
televisie de liefde van Christus te laten 
zien. Dat wordt niet makkelijk, maar 
wij hebben vertrouwen dat God 
deuren opent.

TELEVISIE, ONGEKEND KRACHTIG
Televisie is een ongekend krachtig medium om 
het evangelie te verkondigen. Iedere dag zien en 
horen honderdduizenden mensen het evangelie 
via onze tv-programma’s, al meer dan 35 jaar. Dat 
is reden voor grote dankbaarheid. 

WAT Ú KUNT DOEN

BIDDEN: 
Wilt u bidden dat God deuren 
blijft openen, zodat we nóg meer 
mensen kunnen bereiken met de 
liefde van Christus?

GEVEN: 
Televisie maken kost geld, elk jaar 
weer. Daarom is uw gift of collecte 
opbrengst voor ons van groot 
belang. Alvast hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en steun!


