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Ek het ’n idee ons gemaskerde gesigte gaan nog lank in mekaar se geselskap wees. 

Dit is een manier waarop ons vir ons eie gesondheid verantwoordelikheid kan 

aanvaar. Daar is baie debatte oor die maskers wat ons in die Covid-19 verplig is om 

op ons gesigte te dra. Sommige navorsers skryf oor die baie nadele wat dit inhou 

om lank jou eie asem aanhoudend weer in te asem. Ander wys op verdere newe-

effekte, soos die feit dat mense hulle gesigte meer dikwels aanraak terwyl hulle die 

maskers dra. Of, dat maskers in alle geval nie veiligheid teen die virus kan waarborg 

nie en eintlik net waarde het wanneer persone hulle in hoërisiko-areas bevind, waar 

sosiale afstand moeilik gehandhaaf kan word. 

Maskers het egter ook ’n ernstige sosiale newe-effek. Ons kan mekaar nie behoorlik 

sien nie. Gesigsuitdrukking is ’n belangrike deel van kommunikasie. ’n Bemoedigende 

of ’n siniese glimlag raak onsigbaar. Alhoewel baie emosies in die oë waargeneem 

kan word, is die volle gesig nodig om werklik gesigtaal te kan waarneem.  

Maskers is deel van die voorkomingspakket met drie ander bene: bly tuis, reinig jou 

hande en hou ’n bepaalde afstand in publieke areas, of in die teenwoordigheid van 

mense. Vir ons as mense is veral die tuisbly en afstandhou erg steurend in ons 

sosiale en emosionele omgang met mense. Dit is bekend dat in die geval van 

ouerwordende persone, veral die tuisblybeen, kritiese impak het en vereensaming 

veroorsaak. As ’n naby familielid, ouma of oupa, terminaal siek is, moet hulle maar 

alleen sterf. Ek het my eie sienings van hierdie genadelose manier van omgaan met 

ouerwordende mense, wat ek nie hier wil bespreek nie. Hier gaan dit eers oor 

maskers. 

Hoe ons ook al oor die maskersituasie van Covid-19 voel, is maskers nie ’n vreemde 

verskynsel in ons menswees nie. Eintlik was maskers nog maar altyd daar. Almal van 

ons dra maskers. Ek luister onlangs na ’n gesprek met ’n bekende akteur. Hy sê in 

soveel woorde, dat toneelspeel eintlik maar die dra van ’n masker is. Jy klim in die 

lyf van ’n ander karakter – wat selfs ver verwyderd van jou eie persoonlikheid is. Jy 

neem die persoon van die karakter aan. Die karakter word ’n lewensgrootte masker. 

Dit verberg geheel en al wie jy is. Jy word die karakter. Jy lag soos die karakter lag. 



Jy besluit en tree op soos iemand anders. Dit is nie jy nie. Tog is dit jy wat praat en 

doen. Jy sê selfs dinge wat jy andersins nooit sou sê nie. Dis hoe maskers werk. 

Ons kruip op baie maniere agter ons selfgemaakte maskers weg. Maskers het 

geweldige voordele wanneer mense hulle woede, hartseer en teleurstellings wil 

verberg. Wat sosialisering betref, is dit selfs soms gerieflik as mense jou nie herken 

nie. Jy kruip agter nou masker weg en leef in jou eie wêreld met jou gevoelens en 

jou emosies. Jy hoef nie betrokke te raak nie. Jy raak anoniem soos die geheimsin-

nige dansers by ’n maskerbal. Dit het egter gevolge. Die mense met wie jy wel 

kommunikeer, voel onseker. Dit voel of jy nie die hele waarheid hoor en sien nie. 

Soms is dit presies wat ons met ons maskers wil bereik. Ek wil nie hê mense moet 

weet wat my in my binneste kasty nie. Ek dra dit self. Ek deel dit nie. Ek dans op die 

maat van my omgewing, maar wie ek is, hoe ek voel, wat ek ervaar, steek ek agter 

my glimlagmasker weg. Of my joviale liggaamstaal verberg dat ek eintlik wegkruip. 

Weg van die wêreld en mense, wat dalk kan weet hoe ek voel. 

Maskers – selfs al vervul hulle ’n positiewe rol in die Covid-19 bedeling - kan nie 

goed wees nie. Dit móét ongesond wees om jou eie koolsuurgas aaneen weer in te 

asem. My logika sê dit vir my. Dit is sleg as my gesigsuitdrukking nie my 

kommunikasie kan aanvul nie. Dit is nadelig as mense oor my moet wonder – veral 

as daar ’n effense gespanne atmosfeer tussen my en iemand anders heers. Dit is 

emosioneel ongesond om ’n gemaskerde lewe te leef. ’n Lewe wat niks met ander te 

make het nie. Wat ek doelbewus, selfs nie met ’n vertroueling deel nie. 

God, in wie ons glo, dra gelukkig nie ’n masker nie. Ons menslike verstand is totaal 

ontoereikend om iets van sy groot plan met my en met alles wat is, te begryp. 

Gelukkig vra Hy nie van ons om te verstaan nie. Hy maak sy grootste plan ooit, 

volledig sigbaar en bring dit in die oopte. Die Golgotakruis staan sigbaar uit. Dit 

skree maskerloos en onbeskaamd God se liefdestaal na ’n gemaskerde wêreld uit. 

Sy planne is regdeur die Bybel deursigtig. Van die oomblik dat Hy die sogenaamde 

moederbelofte in Genesis 3:15 uitspreek, tot die laaste belofte “Ja, Ek kom gou!”  in 

Openbaring 22:20, is deursigtig en klokhelder. Hy bedek niks met ’n masker nie. 

Dié God kan mens vertrou – veral in ons gemaskerde bestaan van die oomblik. Al is 

Hy en sy onbegrensde liefde bo ons verstandelike vermoë. Hy is maskerloos. Die 

wonderlike van die Vader van Jesus, is dat ons maskerloos voor Hom kan staan! 


