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Advent 2022: Verbondenheid. 

(1) Verbind je met het licht. 

Lezing 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de 
komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en 
drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets 
vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de 
Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander 
achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de 
andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt 
dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven 
waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op 
het uur waarop gij het niet verwacht.' 
 
Mt 24,37-44 
 

Overweging  Interview met Lenara Osmanova 

Welkom Lenara in onze gemeenschap De Lier en bedankt om te getuigen hoe het is om hier in België 

te leven en te overleven als oorlogsvluchteling uit Oekraïne. 

Weet je, samen hebben we al veel gesprekken gevoerd over de oorlog in Oekraïne. Elke keer 
kwamen we tot de conclusie dat jullie volk zo'n moedig volk is. Een volk dat niet opgeeft. Ik herinner 
me in het begin van de oorlog dat er constant bombardementen waren in Kiev, en een tijdje later 
plantten jullie al bloemen in de kapotgeschoten velde…. Hoe mooi is dit niet.  
Desondanks  alles blijf je ons een boodschap van licht en hoop geven. Respect. 
 
1. Kun je kort vertellen wie je bent? 
 
Mijn naam is Lenara Osmanova. Ik ben zangeres, actrice, moeder. Geëerd Kunstenaar van Oekraïne, 
Autonome Republiek van de Krim. 
 
2. Waar kom je vandaan? (ook van voor de oorlog, al gevlucht voor de Krim) 
 
Ik ben een Krim-Tataar, geboren in Oezbekistan, omdat mijn grootouders in 1944 naar Oezbekistan 
zijn gedeporteerd. 
Mijn ouders zijn in het buitenland geboren en ik ook. Op 5-jarige leeftijd, in 1991, verhuisde ik met 
mijn ouders naar de Krim, naar de stad Simferopol, waar ik mijn eerste stappen op het podium zette 
en zelfs Mini-Miss Simferopol werd. 
In 2001 ging ik naar de Academie voor Variety en Circuskunsten in Kiev en verhuisde naar Kiev, en in 
februari van dit jaar liep ik weg voor de oorlog.  Al 9 maanden mis ik thuis, maak ik me zorgen om 
mijn familie, mijn man, en wacht ik op het einde van de oorlog. Dank aan België en de mensen die 
ons hier hebben opgevangen, vooral Karel! 
 
3. Wat betekende het voor jou en je gezin om je land Oekraïne achter je te laten? 
 
Ik hoop dat we snel terug zullen zijn, want we zijn niet expres vertrokken. Terwijl we hier zijn voor 
vrede en bescherming van het kind. Maar we hopen echt op de overwinning van ons land en keren 
terug naar Kiev en de Krim. Want ik wil vooral dat mijn zoon samen met zijn vader onze prachtige 
Krim ziet. Waar ik na de oorlog iedereen uitnodig… 
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4. Ben je hier in België goed ontvangen? 
 
Ooo, ja, we danken België hartelijk voor het helpen van Oekraïne, voor solidariteit, hulp en opvang! 
Speciale dank aan alle Belgische families die de deuren van hun huizen openden voor Oekraïners en 
niet alleen hun deuren, maar ook hun hart... We zullen dit altijd onthouden! Nogmaals speciale dank 
aan onze gastheer - Karel! Hij behandelt ons heel zorgvuldig en helpt ons ons op ons gemak te voelen 
in zijn huis. 
 
5. Lenara, je hebt een speciale manier om met deze oorlog om te gaan. 
Je danst, je zingt…. Is zingen voor jou een manier van bidden? 
 
Oh ja, voor mij zingen - en bidden en biechten. Dit is wat ik al van kinds af aan doe. En als het nu 
helpt om de aandacht op ons land te vestigen, om onze jongens in de oorlog te helpen, dan kan ik 
niet afstandelijk zijn. En zingen kan veel meer zeggen dan woorden... 
 
6. Zelfs in België verspreid je nu constant een boodschap van hoop en liefde. Is dat een manier om de 
oorlog uit je te laten gaan? 
 
Ik heb een klein kind - daarom moet ik volhouden, hij heeft één jeugd en dat zou zo moeten zijn. En 
ouders zijn een voorbeeld voor het kind. Nou, een kunstenaar is altijd bij zijn mensen, nu in Brugge 
en in heel België zijn er veel Oekraïners die aandacht nodig hebben en een gevoel van het thuis dat 
ze achterlieten, maar vanwege hoop en liefde houden we vast en houden onze kinderen ons vast! En 
met geloof in ons hart zullen we standhouden en winnen! 
 
7. Bedankt Lenara voor dit gesprek. 
Kunnen we nog iets voor u doen, voor uw gezin, voor uw gezin, voor Oekraïne? 
 
Bedankt voor dit gesprek, voor de uitnodiging, het geloof en de interesse in ons land en onze familie! 
Ik vraag je om voor ons land te bidden, voor ons, om niet te vergeten dat de oorlog helaas gaande is 
in het centrum van Europa en dat we het samen moeten overleven en doorstaan! En na de 
overwinning nodig ik iedereen uit in ons mooie land! 
 
8. Zou je aan het einde van dit interview de boodschap van hoop en liefde voor ons willen zingen? 
  
Ja, ik zal voor jullie mijn eigen auteurslied "Touch of love" zingen over geloof en hoop, ik wil het 
opdragen aan alle vrouwen die wachten om hun echtgenoten te ontmoeten, die nu in Oekraïne zijn. 
Goedheid, liefde en waarheid zullen winnen! 

 

Lenara Osmanova 
De Lier, Brugge, 27 november 2022 

 


