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As ‘n groep mense gevra sou word waarmee hulle die woordjie ”tyd” assosieer, sal jy 

waarskynlik ‘n hele reeks wydlopende antwoorde kry. Vir enige meedingende atleet sal  tyd 

altyd gedefinieer word in terme van die kortste tyd. Hoe vinniger jy die 100 meter kan aflê, 

hoe groter jou oorwinning en jou roem. Vir die Olimpiese 100 meter kampioen kan 

eenhonderste van ‘n sekonde in die finaal ‘n finansiële fortuin werd wees. Vir die persoon op 

‘n heerlike tropiese eilandvakansie, het tyd ‘n heel ander inhoud. Hoe langer die vakansie 

duur, die vakansieganger die glashelder water, die goue strande, die tropiese drankies kan 

geniet, hoe kosbaarder is die tye waarop daar later teruggekyk sal word.  

Hierdie verskeidenheid inhoude van lewe en tydsbegrip sou ons kon vermenigvuldig.  

Ek onthou hoe ek as ‘n jong kind saam met by pa by ‘n werkswinkeltoonbank gestaan het 

waar die motor herstel moes word. My oog het ‘n groot kennisgewing gevang met die 

woorde: Tyd is geld. Elke minuut wat jy met een van ons werksmense staan en gesels, betaal 

iemand – waarskynlik jy.  Dit is die ernstige besigheidsman se lewensnoodsaaklike verstaan 

van tyd. Hoe dink jongmense in die fleur van hulle lewe aan tyd? En professionele sportlui? 

Die krygsgevangene agter doringdraadheining, die sodaat in die loopgraaf, die vlieënier wat 

hom misgis het met sy vliegtuig se brandstofvlak? En die ernstig beseerde op ‘n 

ongelukstoneel wat op de koms van die ambulans wag? Elkeen se tydsverwagting, 

tydsinhoud en tydsbestuur verskil.  

In die later deel van ons lewe is dit normaal om op ‘n stadium toenemend aan die dood te 

begin dink. Afhangende van hoe betekenisvol lewe en ook die verouderingsproses is wat ons 

ervaar, sal tyd ‘n belangrike faktor en met ‘n ander definisie en ander inhoud gelaai wees. Vir 

die een persoon raak die lewe na die dood ‘n akute verlange en wens hulle die tyd om. Hulle 

bly hunker en droom oor die utopiese hiernamaals waar alle swaarkry van die hiernoumaals 

eensklaps verdwyn. Hulle verlang hartstogtelik daarna om bevry te wees van alle ongemak, 

lyding en enige sweempie van trane en seer. So belowe die predikante hulle immers dikwels 

by begrafnisse. ‘n Ander ouerwordende persoon sal die sand deur die klein gaatjie van die 

sandglas sien vloei en opmerk dat dit aan die einde lyk of sand al vinniger begin deurvloei as 

tevore. Dit sal hulle onrustig stem. Nie oor die lewe hierna nie, maar oor die uitstaande 

items op die lewensagenda. Dit maak hulle ongemaklik. Vir hulle bied elke oomblik van lewe 

‘n geleentheid om ‘n stempel af te druk en ‘n verskil te maak. Nie alle sulke lewensverbonde 



ideale is altyd ewe suiwer nie. Baie mense, selfs in die later lewe, kan steeds erg 

selfgesentreerd en egosentries lewe. Sulke lewens maak nie noodwendig ‘n verskil aan die 

wêreld en die mense rondom hulle nie.  

Elkeen van ons sal daarom, afhangend van die gesigshoek en konteks waarna jy tyd bekyk, ‘n 

eie verwagting van tyd hê. John Swinton, ‘n praktiese teoloog aan die Universiteit van 

Abeerdeen in Skotland het in 2012 ‘n kostelike boek oor demensie gepubliseer en hoe hy 

God in dié leefwêreld sien funksioneeri. Een hoofstuk van sy boek gryp my aan wanneer ons 

oor tyd nadink. Die titel is: Becoming friends of Time: Learning to Live in the present moment. 

In dié hoofstuk verwys hy na ‘n persoon met die naam van Jean Vanier wat as die begin van  

later ‘n wêreldwye beweging, drie verstandelik gestremde persone by hom laat inwoon het, 

in sy klein plaaswoning in Frankryk. In ‘n later publikasie beskryf hy die noodaaklike 

heroriëntering ten opsigte van tyd. In die Westerse, kapitalistiese wêreld waarbinne ons 

onsself bevind, speel tyd eintlik ‘n ontstellende rol. Ons hanteer tyd soos ons met enige 

kommoditeit doen: ons spandeer tyd, koop tyd, vermors tyd, gebruik tyd, hou tyd dop en 

verloor tyd. Eintlik is ons in ‘n selfverklaarde oorlog teen tyd. Tyd raak jou vyand. Dit reël en 

dikteer jou lewe, jou lewensvorming en jou verhoudings. Om saam met ander tyd te 

spandeer, is dikwels iets waarvan ons probeer wegstuur. Dit belemmer ons in die ander 

belangrike dinge wat ons voorop stel. Jean Vanier het geleer dat ten einde die leefwêreld 

van iemand wat verstandelik ingeperk is te verstaan, moet jy jouself anders orienteer ten 

opsigte van tyd. Om by iemand te wees, om werklik teenwoordig in so persoon se lewe te 

wees, sal ons by God moet leer.  Ons leef in die gedagtes van God, want Hy is altyd by ons – 

so sê Hy immers self. Hy spandeer sy kosbare tyd by ons, oomblik na oomblik. Ons sal moet 

leer kyk na tyd en met tyd handel soos God. Die geheim is, so sê Swinton, om tyd jou vriend 

te maak, eerder as jou vyand.  

Voordat hy ‘n teoloog geword het, was Swinton ‘n gekwalifiseerde psigiatriese 

verpleegkundige. Hy vertel hoe kliniese verpleegkundiges min begrip getoon het vir die tyd 

wat psigiatriese verpleegkundiges by pasiënte deurbring. Hulle het dit as “niks doen” 

beskou. Vir die mediese verpleegkundiges was goeie tysbestuur om besig te wees met hulle 

kliniese take en om dinge vir mense te doen. Ons kan egter só besig wees om dinge vir 

mense te doen, dat ons vergeet om tyd by iemand te spandeer. Gewoon net dáár te wees. 

Miskien het die Coronavirus in baie huishoudings een goeie ding ten gevolg gehad, dat 

mense weer by mekaar kon wees! 



Swinton noem twee lewensveranderende begrippe waarvan ek dink ons kennis moet neem. 

Enersyds verwys hy na tyd as “clock time”.  Dit is kliniese tyd. Dit vervorm mense om almal 

dieselfde te wees. Ons verdeel lewe in klein, noodsaaklike kompartemente. Natuurlik is dit 

belangrik vir die wetenskaplike navorsing met die oog op goed gefundeerde resultate. Dit is 

egter ook die struktuur van die winsgedrewe industrie waar werk verdeel word in skofte, 

skofte in lone en lone in ure. In “clock time” gaan die mens verlore. Mense word gedefinieer 

tot ‘n objek of instrument in diens van ekonomiese voordeel.  

Teenoor “clock time” staan “lived time”. Dit is meeleeftyd.  Dit is tyd waarin iemand onthou 

en onthou word. Dit is tyd gevul met betekenis en ‘n aangryping van die oomblik. John 

Goldingay – ‘n Ou Testament teoloog aan die Fuller Seminary in Pasadena, California, so 

vertel Swinton, het ‘n reeks lesings aan ‘n groep studente gegee. Vroeg in die reeks het hy 

die studente een aand na sy  huis genooi vir ‘n pannekoek aand. Vooraf het hy hulle oor sy 

vrou ingelig. Sy het gevorderde Veelvuldige Sklerose gehad, fisies gestremd en kon nie 

beweeg of praat nie. Sy sou hulle nie onthou nie, maar wat wel belangrik is, sy sou die 

oomblik, die tyd wat iemand by haar spandeer, waardeer. Dit is “lived time”.  Dit is tyd wat 

‘n verskil maak, wat onthou word en waarna weer en weer terug verwys word. Dit is 

sakramenteel. Heilig.  

“Lived time” is nie net tyd wat deur die persoon wat besoek word onthou word nie. Dit gryp 

ook die besoeker aan. Vroeg in my bediening het ek Oom Jansen, ‘n persoon met 

lewerkanker en ‘n wonderlike kind van die Here, weekliks besoek. My bemoedigingstekste 

uit die Bybel het begin opraak. Nie omdat die Bybelse boodskappe te dun gesaai was nie, 

maar omdat ek besef het dat nie ek vir Oom Jansen nie, maar Oom Jansen vir my ïnspireer. 

Nie hy nie, maar ek het gebaat by die besoeke. Daarom het ek begin om my Sondagpreek 

Saterdag met Oom Jansen te gaan bespreek eerder as ‘n pastorale besoek. Die pasiënt het 

die mentor geword. Leermeester. Geloofsleier en geneser. Swinton begin die hoofstuk met 

‘n hele paar aanhalings van skrywers. Onder andere die volgende: 

The friend of time doesn’t spend all day saying: “I haven’t got time.” He doesn’t fight 
with time. He accepts it and cherishes it. 

        Jean Vanier 

Never will I leave you; never will I forsake you. 

       God 

Jy sien, God se tyd is “lived” time. 
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