
 

Entrepreneurs van Hoop ... hou mekaar vas 
 

 

Maar hoe gemaak in ‘n tyd van  
“social distancing”? 
 

• COVID-19 het ons almal onkant betrap.  

Ons word gedwing om alles wat ons doen 

te ondersoek, te besluit wat gepaste 

voorkomende gedrag sal wees en hoe ons 

sal aanpas en reageer, ook emosioneel.   

• Die toekomskundige Li Edelkoort voorspel 

dat ons ‘n “kwarantyn van verbruik” 

tegemoetloop waar mense gaan moet leer 

om met minder besittings, minder reis en 

minder gerief klaar te kom. Sy dink dit kan 

daartoe lei dat die mensdom ‘n nuwe 

blaadjie omslaan en sy waardes 

herkalibreer.  “It seems we are massively 

entering a quarantine of consumption 

where we will learn how to be happy just 

with a simple dress, rediscovering old 

favourites we own, reading a forgotten 

book and cooking up a storm to make life 

beautiful," sê sy.  

• Sy wys ook hoe die ekonomiese 

ontwrigting voordele vir die omgewing 

inhou (waarvan die foto’s van skoon lug 

bo China teenoor die gewone 

lugbesoedeling tekenend is).  Ná COVID-

19 hoop sy vir ‘n nuwe bedeling met meer 

respek vir die aarde, en beter arbeids-

verhoudinge en -omstandighede.   

• Edelkoort se siening is natuurlik een kant 

van die saak.  Sonder lewenskragtige 

ekonomiese groei (wat nie noodwendig 

natuurlike hulpbronne hoef uit te put nie) 

en wêreldwye interaksie kan onder-

ontwikkelde en ontwikkelende lande veral 

besonder swaarkry.   

• Die groter bekommernis is dat iets soos 

die Corona-virus die “ons” teenoor “hulle” 

mentaliteit kan versterk en ons so in 

selfbeskerming laat inkeer dat ons ons 

omgee vir die ander verloor.  Dan het die 

virus gewen.  As die eerste is wat by jou 

opkom is “Gelukkig is ek nie so kwesbaar 

nie!” of “Hoe kan ek myself beskerm?”, 

sonder dat daar ‘n besorgdheid is oor 

diegene wat baie meer uitgelewer en 

blootgestel is, dan het die virus gewen.   

God is in elke “ander” 
 

• “As niemand van jou weet nie, kan jy tog 

niks verloor nie,” sing Koos Dup sinies.  

Dan is jy vry, of is jy?  Verhoudings kan 

seermaak, dit weet ons alte goed.  Die 

antwoord is egter nie om jou hart toe te 



 

spyker in ‘n kissie, sodat niemand dit ooit 

weer kan bykom nie.  Dit word vinnig ‘n 

doodskissie.   

• Broers en susters baklei juis omdat hulle 

so naby aan mekaar is. Mense is soos 

krimpvarkies in die winter, hulle kry koud 

en skuifel nader aan mekaar, maar nes 

hulle te na aan mekaar is, steek hulle 

mekaar. 

• Ps 133 gebruik twee pragtige beelde om 

vir ons te wys wat dit beteken om mekaar 

nie bloot te verdra nie, maar te “aanvaar” 

(Rom 15:7).  Die eerste is die verwysing na 

die reukolie wat afloop in die baard van 

Aäron. Die verwysing is na die 

priesterwyding van Aäron en sy seuns.  

Olie is die simbool van God se sagte, warm 

teenwoordigheid en is gebruik by die 

salwing van priesters, profete en konings.  

Die Psalm vra dat ek my “broer”, wat elke 

medemens is, so moet kan sien.  God se 

teenwoordigheid is in hom of haar, selfs in 

die mees onwaarskynlike gedaantes.  Hy 

of sy is ‘n priester wat vir jou nuwe kante 

van God kan wys.   

Die “ander” kan jou verras 
 

• Die tweede beeld is die dou van die 

Hermonberg wat op die berge by Sion val.  

Dou is die simbool van die varsheid van 

die môre en die belofte van groei.  Die 

Here wil ons leer om verhoudings so te 

benader dat dit jou kan verras.  Hoe vars is 

mense vir jou?  Of weet jy al wat om van 

wie te verwag. Besef jy dat God nog nie 

met hulle, soos ook nie met jou, klaar is 

nie en dat hulle kan groei en dat jy by 

hulle kan leer?  Vir elke “ander” moet ek 

kan sê “jy is soos die môredou”.   

Ons is Pelgrims 
 

• Pelgrims op pad 

Jerusalem toe was 

omring van 

bedreigings en 

gevaar – van wilde 

diere, tot 

sonsteek, tot 

rowers in die bosse.  Hulle het mekaar 

nodig gehad.  Hulle het nodig gehad om 

nie bloot aan hulleself te dink nie.   

• Hulle was mede-reisigers.  Ps 133 sê dit 

beteken dat ons in die eerste plek mekaar 

in ‘n ander lig sien.  Want dit bepaal hoe 

ek my omgee teenoor jou kan betoon.  Jy 

hoef nie van almal te hou nie, het CS Lewis 

gesê, maar jy moet vir almal lief wees.  

Met ander woorde, liefdevol optree.  Sy 

punt daarmee was verder dat jy nie moet 

verbaas wees as mense jou dan begin 

verras en jy al hoe meer van hulle begin 

hou ook nie.   

 

 

 

 


