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etuigenis uit Tunesië 

 

 

Afgelopen maanden ben ik druk in de weer geweest met de 

Tunesische christenen voor wie ik zorgdraag.  Zij hebben veel 

aandacht en hulp nodig voor allerlei zaken. Begin februari ben ik 

een week naar Tunesië geweest omdat communicatie beter verloopt 

als we elkaar van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten. 

Binnen een week heb ik heel veel mensen ontmoet en moest ik ook 

nog op zondag spreken over de ontstaansgeschiedenis van de 

Tunesische Kerk vanaf het jaar 80  en de huidige status van de 

Kerk/geloofsgemeenschap.   

 

Juist omdat het  niet gemakkelijk is om in Tunesië als christen te leven ben ik zo verbaasd  dat zoveel 

mensen in de laatste jaren tot geloof zijn gekomen. 

Ik heb ontelbare verhalen gehoord over hoe zij tot geloof zijn gekomen, dat doet mij enorm goed, maar de 

strijd is ook groot, bijvoorbeeld deze week heeft de regering diverse  zendelingen teruggestuurd naar hun 

eigen land, met een verbod om naar Tunesië terug te komen. Daarnaast maar de gezondheid onder de 

christenen enz. 

De meeste Tunesiërs zijn niet verzekerd tegen ziektekosten, daardoor kunnen ze niet gemakkelijk in het 

ziekenhuis terecht.  Als Cornerstone hebben wij afgelopen maanden veel christenen financieel bijgestaan, 

opdat ze naar de benodigde medische zorg konden krijgen.  Zoals bijvoorbeeld Mohamed,  hij is de 

afgelopen maanden ernstig ziek geweest. Hij heeft verschillende keer met mij geappt over zijn gezondheid. 

Mohammed heeft vele jaren onze gasten uit Israel vertaald, van het Engels in het Arabisch. Hij is tot op 

de huidige dag een betrouw man geweest. Hieronder kunt u zijn brief lezen, waarin hij zich aan u voorstelt 

en vertelt over zijn medische gesteldheid.. 

 

Mijn beste broer Mochtar, 

 

Ik ben Mohamed uit Tunesië Ik ben 35 jaar oud en kom uit het noordwesten van Tunis, bijna bij de 

Algerijnse grens. Sinds 2006 ben ik een volgeling van de Heer Jezus Christus Ik ben gedoopt in 2007. 

 

Prijs de Heer voor wat Hij heeft gedaan in mij; het was een keerpunt in mijn leven!  Mijn reis in mijn 

nieuwe geloof en met de nieuwe principes is niet gemakkelijk en soepel verlopen, het was een lange reis 

van een man die God liefhad en Hem mocht ervaren in een leven waarin volop sprake was barmhartigheid 

en trouw, maar ook van vervolging en volharding, momenten van overwinning en van falen, maar al die 

elementen vormden mijn persoonlijkheid en brachten me elke dag dichter bij de Heer. In Jezus’ ogen 

voelde ik me waardevol, en ik zag dat Zijn genade en gerechtigheid mij omringen, en dat Zijn almachtige 

hand mij drong om Zijn geboden te bewaren uit liefde en overtuiging dat ik slechts een zondaar was die 

gered was door de genade van God. 

G 
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Ik heb samengewerkt met veel mensen die hetzelfde geloof en doel hebben als ik; ik was daarin een 

bemoediging voor hen, net als zij een bemoediging voor mij waren,  en jij bent een van de 

laatstgenoemden, Mochtar. 

 

Ik heb tijdens vele christelijke bijeenkomsten in Tunesië, Algerije en Marokko gediend als vertaler. En als 

zodanig heb ik kennisgemaakt met veel broeders en zusters in Christus. Ik zegende hen met mijn 

vertalingen en zij zegenden mij iedere keer wanneer ik een nieuw getuigenis hoorde. Niets is zo grandioos 

als te horen en te zien hoe geweldig onze God is. 

 

Vorig jaar werd ik in Algerije gearresteerd toen ik de grens overging met mijn persoonlijke Bijbel en wat 

evangelisch materiaal. Ik ben toen 15 dagen opgesloten in de gevangenis. Tijdens mijn verblijf daar werd 

ik ziek en liepe een flinke infectie op. Ik werd 3 dagen in het ziekenhuis opgenomen en kreeg een medische 

behandeling. 

 

Na mijn terugkeer in Tunis bleef ik me zwak voelen en op de huid van mijn handen en voeten doken veel 

rare plekken op . Ik heb verschillende artsen geraadpleegd en tientallen medicijnen gekregen, maar er trad 

geen verbetering op, totdat ik een uitgebreide medische test kreeg en er werd ontdekt dat ik een ziekte heb 

die mijn verstand en gezichtsvermogen op de lange termijn kan beschadigen. Ik was hierdoor erg 

terneergeslagen, maar ik bleef mijn hoop op God vestigen om mij te genezen, omdat Hij mijn 

hartsgesteldheid en intenties goed kent. Ik vertrouw Hem mijn leven toe.  

 

Na veel onderzoeken en behandelingen ben ik erachter gekomen dat de medische staf in het ziekenhuis in 

Algerije een geïnfecteerde naald hebben gebruikt. Ik weet niet met zekerheid of dit met opzet of per 

ongeluk is gebeurd, maar de bacterie waarmee mijn bloed werd besmet heet Syfilis, een bacteriële infectie. 

De ziekte begint als een pijnloze zweer, meestal op je geslachtsdelen, rectum of mond. Syfilis verspreidt 

zich van persoon tot persoon via huid- of slijmvliescontact met deze zweren. Ik heb te horen gekregen dat 

ik deze ziekte zo snel mogelijk moet behandelen, omdat ik al in fase 2 ben en het mijn verstand en zicht 

kan beïnvloeden. 

 

Ik heb geen sociale zekerheid of ziekteverzekering in Tunesië en ik moet alle kosten voor mijn eigen 

rekening nemen. Ik heb mijn best gedaan om de helft van het bedrag te verzamelen dat nodig is om de 

spoedbehandeling te starten, maar het is me niet gelukt om het volledige bedrag bij elkaar te schrapen en 

met de kuur te kunnen starten. Aan het eind van mijn Latijn heb ik God gebeden hoe het nu verder moet, 

en ik ervaarde dat ik met jou, broeder Mochtar, contact op moest nemen.  

 

De kostprijs van de kuur is 3000 Tunesische dinar  (ongeveer €975,- omgerekend, red.)waarvan ik de helft 

zelf bijeen heb kunnen brengen, maar de tijd dringt en de artsen raden me sterk aan om zo snel mogelijk 

met de kuur te beginnen. 

 

Dank je, Mochtar, voor je gebed voor mij, en fijn dat je mijn verzoek belangrijk vindt. Godzijdank dat we 

broeders in Christus zijn en dat we elkaars pijn kunnen voelen en elkaar kunnen helpen, zelfs als we ver 

van elkaar verwijderd zijn. Ik vond het erg moeilijk om je om geld en hulp te vragen, want ik ben als 

christen opgegroeid met de overtuiging dat onze hulp alleen van de Here komt, wat natuurlijk ook het 

geval is! Maar we vergeten dat we familie zijn, en dat we dezelfde Vader hebben, dezelfde Geest die in 

ons leeft, en hetzelfde doel, namelijk het verheerlijken van de Naam van de Almachtige God, en het 
gezamenlijk bouwen aan Zijn Koninkrijk!  
 
Een vriend heeft te allen tijde lief, 

maar een broeder wordt voor de nood geboren. 

Spreuken 17:17 
Met mijn oprechte liefde en respect, 
Mohamed Bellali 


