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Ons is vir baie jare al bewus van die werklikheid van verandering. Ons weet verandering is ’n gegewene: alles verander 
voortdurend. Dit is ’n natuurlike gebeure vir lewende organismes. Wanneer daar nie meer verandering is nie, raak dinge 
te stabiel (ekwilibrium), tree ’n proses van agteruitgang (entropie) in wat lei tot die dood. Die afgelope dekades het ons 
met ’n ander soort verandering te doen: diskontinue ontwrigtende verandering. Hierdie soort verandering hou nie op 
nie en dit ontwrig ons hele lewe. Dit is wat ons nou beleef met die Covid-19 pandemie. Ons weet ook dat ons 
noodwendig op pad is na ’n nuwe werklikheid. Ons weet nie presies hoe dit gaan lyk nie. Ons het ook geen idee van hoe 
en hoe lank dit gaan uitspeel nie. Daarom gaan ons nou kyk hoe ons ’n geloofsreis onderneem op pad na ’n nuwe 
werklikheid. Vandag kyk ons na die dinamika van so ’n oorgang na ’n nuwe werklikheid.  

Ons gebruik ’n beeld uit die hoenderkamp om hieroor na te dink. 
Scenario 1: daar is stabiliteit in die hoenderkamp. Die hoenders is in ’n veilige ruimte. Alles wat hulle nodig het, word 
voorsien deur die boer. Hulle enigste verantwoordelikheid is om besig te wees met dinge waarmee hoenders besig is. 
Hulle normaal is ’n stabiele omgewing met vaste gedragspatrone en orde. Almal verstaan waaroor die lewe gaan.  
Sommige noem so ’n tyd ’n societastyd.  
Scenario 2: chaos breek los – ’n orkaan tref die omgewing. Dit vernietig die hoenders se gemaksone en veilige ruimte. 
Hulle hok is weg, hulle kos is weg omdat die boer nie meer daar is en voorsien nie. Niks is meer normaal nie. Hulle beleef 
’n bestaanskrisis.  
Scenario 3: ’n Nuwe werklikheid ontwikkel. Hulle fokus skuif na oorlewing. Dit is ’n tipiese oorgangstyd. Hulle onderlinge 
verhoudings begin skuif – want daar moet ’n nuwe pikorde gevestig word om vas te stel wie koning kraai. ’n Totaal nuwe 
werklikheid moet gestalte kry: daar moet nuut gedink word oor ander sekuriteite, ander soort verhoudings, ander 
voorsiening in lewensmiddele (hulle moet self voorsien). In hierdie oorgangstyd het hulle nou ’n vry lewensruimte – nie 
meer in ’n hok nie, maar in die ooptes (free roaming). Verhoudings verander en word aangepas by die nuwe werklikheid, 
en hulle is weer besig met dinge waarmee hoenders hulle besig hou. Hierdie tyd word deur sommiges ’n communitas-tyd 
genoem.   
Scenario 4: Uiteindelik is daar ’n nuwe societas – daar is ’n nuwe s stabiliteit: nuwe sekuriteite, nuwe verhoudinge, nuwe 
gedragspatrone. Daar is ’n nuwe normaal.   
 
Ons kan hierdie scenario’s toepas op ons huidige situasie. Voor Covid-19 was die lewe realitief normaal en stabiel. Ons kan 
hierdie soort werklikheid ’n societastyd noem. 'n Mens herken die Eng woord 'society' in die woord 'societas'. Dit dui op 
'n soort samelewing wat meer formeel gestruktureer is. Mens kan die volgende oor so 'n soort samelewing sê:  

- Dit verteenwoordig 'n voorspoedfase in 'n samelewing se ontwikkeling.  
- 'n Samelewing het sy probleme tot op 'n groot hoogte onder beheer, dinge is goed gestruktureer en georden. Dit is 

'n groeifase in 'n samelewing se bestaan. 
- Die meerderheid mense voel goed oor hulleself en hulle groep. Hulle ervaar veiligheid en rustigheid en oordeel dat 

hulle die toekoms met vertroue kan ingaan.  (Vb: Dawid-tydperk in Israel se geskiedenis)   
- In 'n societas-tydperk vind baie institusionalisering plaas: al meer vaste ordes en strukture word gevestig. Reëls word 

gemaak, mense word aangestel om sekere funksies te vervul en sekere rolle in die samelewing te speel. Later 
ontstaan daar 'n netwerk van funksies en stelsels wat in 'n groot mate mense se lewens beheer. Die woord 'burokra-
sie' word dikwels gegee aan so 'n onpersoonlike, funksiegerigte sisteem. Ons kom uit so 'n tyd. 

Toe kom die chaos van die Covid-19 virus.  Dit bring op elke lewensterrein chaos: polities, ekonomies, sosiaal, 
verhoudings. Ons kan elkeen die detail hiervan aanvul. Die effek is dat ons onveilig voel, onseker voel, selfs verward is en 
elke lewensfaset begin herbedink. Dit lyk of hierdie tyd nog lank met ons gaan wees. Ons kan hierdie tyd beskryf as ’n 
oorgangstyd, ’n liminaliteitsfase. Liminaliteit kom van die Latynse woord limen, wat ’n deurkosyn is. Dit dui op oorgang: 
ons is besig om van een werklikheid na ’n volgende werklikheid te beweeg. Dit is ook ’n onseker tyd omdat niemand 
weet hoe die lewe gaan uitspeel nie. Ons is soos mense wat in die mis loop: ons kan nie vooruitsien nie, maar ons beweeg 
darem. Ons is soos reisigers wat beweeg oor ’n terrein wat nog ’n kaart het nie: die terrein is vreemd en daar is nie ’n 
roetekaart nie. Ons maak maar planne en ’n pad soos ons aangaan. Dit is so om ’n vliegtuig te bou terwyl jy vlieg.    

Sommige beskou hierdie oorgangstyd as’n communitas-tyd. 'n Mens herken die Eng woord 'community' in die woord 
'communitas'. Dit dui op 'n samelewing wat meer informeel en los gestruktureerd is.  

- Dit dui op 'n situasie wat gekenmerk word deur onsekerheid en oorgang. Daar is deels 'n bewuste en deels 'n 
onbewuste losmaak van die sekerhede en vaste reëls van die vorige fase.  
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- Dit is 'n fase waar 'n verkleining van die mens se lewe plaasvind, met meer nadenke, inkering en 'n sterker 
bewustheid van jou emosies en ervarings.  

- Die kenmerkende van só 'n tyd is dat dit ongestruktureerd is. Die vorige tydperk se vaste reëls en ordes en regulasies 
is nie meer daar nie. Dit kan maak dat mense die tydperk as negatief ervaar.  

- Dit kan egter 'n positiewe tyd wees, in die sin dat mense meer geleentheid kry om na te dink oor lewenswaardes en 
die sin van die lewe, en om hierdie dinge op nuut te formuleer. (Bv: die woestyntydperk en later die 
ballingskaptydperk in Israel se geskiedenis). Ons is nou in so 'n tyd.  

Maar – eventueel kom daar weer ’n nuwe werklikheid, ’n nuwe normaal. Dan betree ons weer ’n nuwe societastyd waar 
die lewe meer georden en stabiel is. Ons is op die oomblik redelik ver van so ’n tyd af.  

Hierdie beweging na ’n nuwe werklikheid gee vir ons ’n geleentheid om na te dink oor ’n paar dinge: 

- Watter dinge in die ou werklikheid is vir my so belangrik dat ek dit nie mag verloor nie? 
- Watter dinge kan ek maar prysgee? 
- Wie of wat definieer nou regtig my lewe? (omstandighede, ekself, mense, God) 
- Watter waardes definieer my lewe? 
- Watter soort toekoms verkies ek en kan ek dit realiseer? 

Hierdie opwegwees na ’n nuwe werklikheid gee vir ons geleenthede:  

- Dit konnekteer jou met God se mense van eeue gelede. Hulle verhale is ook ons verhale. Ons erf baie wysheid en 
lewenservaring van hulle. Ons besef dat verandering 'n doodnormale en te verwagte deel van die lewe is. 
Verandering is juis 'n teken van lewe. Dink aan Job en die ellendes wat hy beleef het. Maar dit het ook sy verhouding 
met God bevoordeel: Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien (Job 42:5).  

- Tye van verandering is tye om te leer. Dit maak 'n mens se denke en sintuie skerper sodat jy dieper sien, beter hoor, 
skerper waarneem en helderder dink. Dit geld van die lewe in die algemeen, 'n mens se persoonlike lewe en van ons 
verhouding met God. Job het in die diepstes van sy menswees, toe alles vir hom verander het, God waarlik leer ken. 
Ons moet in tye van verandering sensitief wees vir God se stem, omdat ons dan dinge kan leer wat ons in tye van 
voorspoed nooit sou raaksien of leer nie.  

- God is besig om in tye van verandering ons te herskep. Hosea 2:13,14 sê: Tog sal Ek weer begin om haar die hof te 
maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal Ek weer vir haar wingerde 
gee, Ek sal die Akorlaagte ’n poort na ’n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord soos toe sy jonk was, 
soos toe sy uit Egipte getrek het. Die swaarste tye in Israel se bestaan (woestyntye, ballingskaptye) was dikwels 
volgens God die beste tye in hulle bestaan. Want toe het hulle besef hoe afhanklik hulle van God is, en was hulle 
bereid dat God hulle vorm na sy wil. Dit is waarvan Hosea praat: God self herstel ons mense se stukkende verhouding 
met Hom. So is God ook met ons besig in tye van verandering. 

- Ons kom tog anderkant uit. Die Bybel wil ook vir ons vertel dat al hierdie mense wat onderwerp is aan verandering 
tog anderkant uitgekom het. Dink aan Israel se woestynreis van Egipte na die Beloofde Land; die tydperk van 
ballingskap in Babilonië. Dink aan Abraham en Sara. Daarom moet ons minder angstig en meer rustig word oor 
verandering. Ons sal verander en die lewe sal verander, maar ons sal lewe.  

Hierdie opwegwees na ’n nuwe werklikheid gee ook vir ons ’n geleentheid om ’n weg te kies: 

- Opsie 1: Ons kan bang en negatief leef en glad nie verander nie. Die gevaar van hierdie opsie is dat mens blind die 
toekoms ingaan. Mens verander in elk geval - of jy wil of nie. Al wat mens bereik met 'n negatiewe houding is om die 
beheer van jou lewe oor te gee aan faktore buite jouself. Jy lewer jouself uit aan omstandighede. Jy word ’n slagoffer 
van die lewe. Op hierdie wyse mag jy dalk eindig waar jy glad nie wil wees nie. 

- Opsie 2: Ons kan probeer om so gou as moontlik deur die verandering te kom sodat ons met ons ou manier van leef 
kan voortgaan. Hierdie opsie wil eintlik sê dat God net teenwoordig is in tye wanneer dit met mens voorspoedig 
gaan, en dat mens so gou as moontlik weer daar moet kom. Die feit van die saak is dat so 'n standpunt bewys dat 
mens meer staat maak op sukses, finansiële sekuriteit en politieke beheer en meer daarop vertrou as op God self. Om 
nie te wil verander nie is in elk geval teen God se wil - ons hele lewe as christene is tog 'n voortdurende proses van 
verandering om al meer volmaak en volwasse soos Christus te word (Kol 3:10; 2 Kor. 3:18). 

- Opsie 3: 'n Oorgangstyd kan vol seën wees omdat God saam met ons op pad is en nuwe werklikhede oopmaak. 
Hierdie opsie is inderdaad 'n geloofstandpunt. Ons kan verandering aanvaar en selfs bestuur, omdat God in beheer is. 
Maar dan sal ons ons ook moet voorberei op verandering, ons sal die aard van die tye wat ons binnegaan moet 
verstaan, en die maksimum daaruit leer en daaruit haal.  En dit is wat ons in die volgende weke gaan doen.  

Geniet jou reis op pad na die nuwe werklikheid.  
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