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Die Covid-19 inperking het pas 100 dae bereik. Eenhonderd dae is altyd ‘n mylpaal. 

Presidente en regerings word na 100 dae krities deur opposisiepartye, die media en 

kiesers onder die vergrootglas geplaas. Hulle prestasies of wanprestasie word na 100 

gemeet en aan ‘n ‘n groot klok gehang.  

Die vraag is hoe mense wat gehoorsaam aan die inperkingsreëls was, op psigiese, 

sosiale en natuurlik geloofsvlakke gevaar het, en steeds vaar. Dit is geen geheim nie 

dat die inperking op jonk en oud ‘n baie groot impak gehad het. Daar is navorsing 

wat beweer dat, anders as wat algemeen aanvaar word, die grootste 

vereensamingseffek onder kinders en jeug voorgekom het. Selfs nadat die skole vir 

sommige grade heropen het, is dit vir kinders baie onbevredigend omdat hulle 

steeds in die klas- en skoolsituasie dikwels van hulle eintlike vriende geïsoleer word. 

Hulle word nie noodwendig saam met hulle maats in klasgroepe ingedeel is nie. 

Soms hoor jy wel mense wat die inperking byna as ‘n soort “sabbat” benut het. Vir 

hulle was dié tyd geseënd en verrykend. Ek het net ‘n vermoede dat vir die res, daar 

gemengde emosies oor die effek van die inperking bestaan.  

Wat wel ‘n reeds bekende feit is, is dat veral ouerwordende persone ernstig deur die 

inperkings geraak is. Vir ouerwordende persone om nie hulle kinders, kleinkinders of 

ander familie te sien nie, verhoog die vlak van eensaamheid, angstigheid en ‘n 

verhoogde gevoel van toenemende afhanklikheid. Ons lees alreeds verhale van 

persone wat ernstig wroeg en emosioneel werklik degenereer. Terwyl die jonger 

geslagte hulleself tuisvind in die digitale wêreld, beskik baie ouerwordende persone 

nie oor dieselfde kapasiteit om in die byna ooraanbod van geestelike bediening te 

deel nie. Selfs al word hulle soms deur goedgesinde personeel bygestaan om ‘n 

Whatsap-boodskap of video-oproep te ontvang, kan dit nie die fisieke nabyheid van 

hulle geliefdes vervang nie. Baie aftreeoord of ouetehuis woonfasiliteite is klein en 

bied min of geen toegang tot ‘n tuinruimte waaroor mense in privaatwoonhuise 

beskik nie. Veral die verbod om fisies buite te kon stap, het selfs ernstige mediese 

impak op persone met ondermeer diabetiese en vaskulêre toestande gehad. Mense 

het inderdaad fisiek agteruitgegaan gedurende die inperking.  

Genadig is toestande stelselmatig besig om te verbeter. Vraag is, hoe herstel mens 

en kry jy jouself emosioneel en geestelik gereed om ‘n nuwe normaal tegemoet te 

tree. Die huidige omstandighede gaan nog baie lank met ons wees. Daaroor het ons, 

net soos met die inperking self, geen beheer nie. Ons sal egter in ons gemoed 

aanpassings moet maak. Daaroor het ons wel beheer.  

Die eerste is dat ons beheer moet kry oor wie ons is en hoe ons op die krisis van 

Covid-19 reageer. Die gevoel van magteloosheid, en ‘n depressiewe gevoel van 

uitgelewer wees, kan net floreer in ‘n klimaat van beheerverlies. Natuurlik praat ek 



nie van depressie as siektetoestand nie. Daarvoor is mediese en psigiatriese hulp 

beskikbaar wat ons moet omarm. Die gevoel dat dinge buite beheer voel, moet 

omgedraai word. Leerling-vlieëniers word nog voordat hulle ‘n alleenvlug kan waag, 

geleer om ‘n vliegtuig in ‘n tolvlug te plaas. Dit laat jou die gevoel van beheerverlies 

ervaar. Maar dan leer jy om, terwyl die aarde al tollend, skrikwekkend vinnig 

naderkom, weer beheer te herwin en vanuit die tolvlug te herstel. Wen beheer oor 

wie jy is en waartoe jy in staat is, terug – selfs binne die ingeperkte ruimte van 

Covid-19. Hoe doen mens dit? Daar is lang lyste van “hoe en hoe-nie” in sirkulasie. 

Maar daar daar is ‘n paar voorvereistes om dit te kan begin implementeer.  

As jy platgeslaan voel, is die kortste reis van herstel eerstens net tot by jou knieë. Ek 

het ‘n wonderlike swaer gehad wat eiehandig, steen vir steen, ‘n drievlakhuis teen 

die Magaliesberg gebou het. Hy het my vertel hoe hy voordat hy die eerste steen 

gelê het, by die hoek van die fondasie gekniel en gebid het: ”Here, sonder U gaan 

dit nie moontlik wees nie.” Die resultaat was ‘n pragtige monument van moedige 

uithouvermoë. ‘n Sieraad wat nog steeds teen die berg pronk. Jou knieë is die 

vertrekpunt van die terugreis na ‘n nuwe emosionele reis van aanpassing en nuwe 

normale lewe.  Sonder God, sy Woord en gebed gaan jy dit nie regkry nie.  

Jou ingesteldheid oor lewe is deurslaggewend vir ‘n veilige terugreis. As die lewe 

voor Covid-19 nie vir jou ‘n betekenisvolle uitdaging was nie, gaan niks na Covid-19 

verander nie. Net die diepte van jou val en gesonkenheid gaan verskil. Wanneer 

lewe, ongeag jou ouderdom vir jou betekenisvol is, word die na-Covid-19 era net 

nog ‘n nuwe uitdaging tot lewe. Ek is daaroor bekommerd dat ons die baie 

emosionele skade van die Covid-19 krisis uitsluitlik aan die krisis self toedig. 

Daarmee lei ons ongelukkig ook die aandag af van die swak emosionele en 

geestelike gehalte van baie mense vóór die krisis. Tóé al het jy maar net nodig 

gehad om te luister na baie ouerworende mense se manier van praat oor die 

wonderlike lewensfase wat ons ouerword noem. Die negatiewe persepsie wat baie 

mense oor ouerword en ouerwordende persone het, is vir my pynlik. Ons noem dit 

ouderdomisme. Maar ek staan egter dikwels verstom oor hoeveel van dié 

negatiwiteit teenoor veroudering na ouerwordende persone se eie praat en optrede 

herlei kan word. Betekenisvolle lewe help my nie net oorleef nie, dit stel my in staat 

om te lewe.  

Indien elke dag betekenisvol geleef word, het ons ‘n plan vir die dag. Ons bestuur 

ons tyd en dag soos ons dit in die jare gedoen het toe ons nog daarvoor betaal was.  

Die enigste verskil is dat die vergoeding anders lyk. Betekenis vervang die 

kredietinskrywing op my bankstaat. Ek lééf betekenis. Ek soek betekenis in my 

krisistye, want die uitdaging van lewe is om betekenis aan die lewens van ander te 

bly géé. Krisistye soos Covid-19 is daarom ook ‘n uitdaging tot betekenis eerder as ‘n  

hindernis in die pad daarvan. Aan die einde van die krisis is die vraag nie hoe ek 

gevaar het nie, maar hoeveel ander by my hantering daarvan daarby gebaat het. As 

ek die Evangelieboodskap reg verstaan, is dit juis wat die Christelike geloof so uniek 

maak. Dit is ook die uitdaging van krisisse op my lewenspad. Miskien moet 



ouerwordende persone in hulle verlange na kinders, kleinkinders en familie, eerder 

‘n bemoedigingsrol in diegene se lewens wat ons so mis, begin speel. Feit is, 

wanneer ons finaal vertrek het, gaan hulle en hulle kinders nog lank worstel met die 

na- en newe-effekte van Covid-19. Dan gaan hulle ons ondersteuning mis. 

In die verhaal van die genesing by die bad van Betesda, vra Jesus vir die gestremde 

man ‘n eenvoudige vraag: “Wil jy gesond word?” Die man antwoord met ‘n lang, 

uitgebreide verduideliking hoe en waarom hy al 38 jaar net daar lê. Jesus gebruik ‘n 

kort, interessante Griekse werkwoordvorm wanneer Hy vir die man sê: “Staan op, tel 

jou goed op en loop.” “Probeer om op te staan. Kom in beweging. Neem jou goed 

en begin loop.” Dit is baie maklik om binne die algemeen heersende gees van 

negatiwiteit  en slagoffer-ingesteldheid van die Covid-19, figuurlik by die bad van 

Betesda te bly lê terwyl ander rondom jou by die water uitkom en genesing vind. 

Weer eens word dié opstaan-goed-bymekaar-maak-en-loop ingesteldheid nie ekstern 

bepaal nie. Jou eie lewensingesteldheid en betekenissoeke gaan bepaal hoe vinnig jy 

op die pad van herstel en betekenis gaan kom. Daarna kan jy die talle lyste van 

positiewe handelinge wat van alle kante as ‘n oplossing van die krisis vorentoe aan 

ons gegee word, begin doen. 

Miskien moet ons soos die man by Betesda doelbewus, self opstaan, ons 

lewensbrokke bymekaar maak en aanstap. Of soos die verlore seun, gewoon net 

besluit: “Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan …” 

 

 


