EROP OF ERONDER
Blog 43 Adré en Marja Lichtendonk
Met de waarheid.. een heet hangijzer Bosnië en
Herzegovina. Er moest een wet voor aangenomen
worden om de waarheid van de genocide in Srebrenica erkend te krijgen. Desalniettemin blijven er
mensen, die de genocide nog steeds ontkennen.
Vorige maand waren er weer herdenkingen van de
duizenden slachtoffers. Indrukwekkend, elke keer
hartverscheurend. Nabestaanden van slachtoffers
kunnen hun verdriet geen plek geven en blijven op
zoek naar de waarheid. Waar zijn de massagraven,
de daders? Waar zijn hun geliefden omgebracht?
Naast deze tragedies zijn er nog meer gebeurtenissen waarin het een kwestie is van ‘Praten of zwijgen, de waarheid op of onder de tafel’. In veel situaties zwijgt men hier liever. Komt dat door de
schaamtecultuur? Je verraadt je familie niet, je

houdt de eer van de familie hoog. Desnoods ten
koste van de waarheid. Erop of eronder...met de
waarheid... Waar de waarheid eronder gehouden
wordt, gaan veel mensen er psychisch en fysiek aan
ten onder. Velen kunnen er gewoonweg nog altijd
niet over praten, er is zoveel onverwerkt verdriet.

Een eerste stap op weg naar de waarheid is, om tot
Jezus te gaan. Hij schuift geen dingen onder de
tafel, veegt geen dingen onder het matje. Hij vertelt
de waarheid over wie wij mensen zijn, brengt vroeg
of laat de waarheid aan het licht, vast en zeker. Dat
Hij de Waarheid is, omvat nog zoveel meer. Hij ging
ten onder aan de waarheid, maar kwam er
bovenop! Blijde boodschap van bevrijding,
verlossing, hoop, ook in Bosnië en Herzegovina.
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Reacties aan: adremarjalichtendonk@gmail.com
Je ontvangt dit bericht omdat je je daarvoor hebt opgegeven. Het bericht wordt nu niet meer via de GZB verzonden, maar door ons zelf.
Afmelden: door een mail naar ons te sturen met onderwerp: afmelden blogs.

