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Eensaamheid is nie vir altyd nie
Eensaamheid word die siekte van die dekade genoem, die gevaarlikste kwaal van die tyd waarin ons leef, die 
“stille moordenaar”. Dit beroof mense van hulle menswees en lewensvreugde, dit blokkeer verhoudinge, dit hou 
erge gesondheidsrisiko’s in, dit verkort lewensverwagting, en dit dryf baie mense tot selfdood. Navorsing toon dat 
omtrent die helfte van alle mense op aarde gereeld eensaam voel; vir baie is dit egter ’n permanente ervaring, 
’n las wat hulle elke dag alleen moet dra. Navorsing toon dat eensaamheid in Suid Afrika die laaste dekade 
beduidend aan die toeneem is, veral onder bejaardes en jonger mense (tussen 18-25 jaar). Eensaamheid is 
vererger deur die inperkingsmaatreëls wat deur Covid-19 meegebring is, soos verpligte sosiale afstand en lang tye 
van afsondering. Nuwe sosiale patrone, hoe ons inkopies doen, waar ons vermaak vind en ons onsself spiritueel 
uitleef, toenemende werk vanaf die huis, die groot persentasie tyd wat ons binne virtuele digitale ruimtes spandeer, 
en vrese vir die “ander” of die “vreemde”, dra alles by tot vereensaming. Die wêreld waarin ons leef word ’n al hoe 
eensamer plek; tussen duisende ander mense voel ons diep eensaam. 

Is eensaamheid en alleen-wees dieselfde? 
Eensaamheid kan op verskillende maniere defi nieer word. Dit kan as fi sieke alleenheid of afgesonderd-

heid verstaan word. Dit kan ook as sosiale verskynsel verstaan word (die gebrek aan vriende of sinvolle 
verhoudinge). Dit kan ’n emosionele toestand wees, die persepsie dat jy van ander afgesny of 

verwerp is of die onvermoë om verhoudinge te bou. Dit kan ook ’n geestelike dimensie hê 
– om van God verlate te voel. Eensaamheid gaan gepaard met intense, selfs pynlike 

verlange. Dit raak oorweldigend wanneer iemand glo dat die eensaamheid vir 
altyd gaan duur, sonder einde. Dan het dit ’n effek op ons geestesgesondheid en 

selfs ons fi siese gesondheid. 

Alleen-wees is iets anders as eensaamheid. Alleen-wees kan tot 
eensaamheid lei, maar dit kan ook mooi en positief wees. Mense kies 

soms juis om alleen te wees. Momente van alleen-wees is nodig. Die 
Engelse woord solitude kan vertaal word met ’n “heilige alleen-

wees”, ’n verrykende ervaring van heelheid, ’n ruimte waarin jy ’n 
betekenisvolle verbintenis met jouself, jou omgewing en met 

God ervaar en verdiep. Afsondering of alleen-wees skep 
tyd vir nadenke en meditasie, vir verwondering en 

dankbaarheid, vir asemskep en fi siese en 
emosionele heling. 
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Dit kan ons help om ’n veerkragtige lewensritme te herstel. Alleen-wees en saam-wees is beide noodsaaklik vir ’n 
gesonde lewe. 

Is eensaamheid ’n siekte? 
Erge eensaamheid lei tot die agteruitgang van mense se geestegesondheid, maar dit het ook ’n negatiewe 
invloed op hulle fi siese gesondheid. Dit verlaag die liggaam se weerstand teen siektes (immuniteit) en veroorsaak 
veranderinge in die neuro-oordragstowwe, wat weer tot gedragsveranderinge kan lei.

 Eensaamheid was tot onlangs nog beskou as net ’n simptoom van ander geestesgesondheidsprobleme, maar dit 
word al hoe meer self as ’n siekte beskou, wat as siekte behandel moet word. 

Die oorsake van eensaamheid is kompleks, dit verskil van mens tot mens. Daar is nie ’n eenvoudige resep om dit 
mee te behandel nie. Hoe om ’n jong kind wat sukkel om maatjies te maak, en ’n ouer persoon wat eensaam is na 
die dood van ’n geliefde te help, gaan byvoorbeeld baie van mekaar verskil. 

Oorsake van eensaamheid 
In terme van oorsake, kan eensaamheid in drie kategorieë verdeel word. 

1. Omstandigheidsfaktore: Situasies wat tot een-saamheid lei sluit in: traumatiese gebeure wat die normale 
lewensritme en omstandighede ontwrig, soos om te verhuis, situasies van konfl ik of geweld, situasies van 
verlies, byvoorbeeld verlies aan die bekende, natuurrampe, bejaardheid of gestremdheid, swak gesondheid, 
afwesigheid van sosiale kontakte, geografi ese afsondering, gebrek aan emosionele ondersteuning, ens. 

2. Persoonlikheidsontwikkeling: Ons almal het ’n ingebore behoefte om met ander in verhouding te tree. ’n 
Balans tussen ons individuele self en ons verhouding tot ander (’n balans tussen alleen-wees en saam-wees) 
is belangrik vir ons gesonde persoonlike ontwikkeling, ons volwasse menswees. Die gebrek aan hierdie balans 
lei tot eensaamheid en disfunksionele gedrag. 

3. Interne alleenheid: Om alleen te wees lei nie noodwendig tot eensaamheid nie. Dit is die persepsie van 
alleen-wees, en veral die vaste oortuiging dat dit nie kan verander nie, wat tot erge eensaamheid lei. 
Persoonlikheidsfaktore, skuldgevoelens, ’n  gevoel van minderwaardigheid, gebrekkige sosiale vaardighede, 
vrees vir verwerping, ens. dra by tot ’n interne gevoel van eensaamheid. 
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Planne om eensaamheid te verlig
• Werk doelbewus aan gesonde interaksie met ander mense. Reik uit na mense, selfs al moet jy jouself dwing. 

Begin deur mense doelbewus raak te sien en te groet. 

• Fokus op ander se behoeftes en gevoelens, stel opreg in ander belang. Fokus minder op jou eie behoeftes 
en gevoelens. Maak tyd vir ander. Om vriende te maak en te behou vra tyd en energie. Reik uit na ’n ander 
eensame, bied ondersteuning. 

• Sluit aan by sosiale groepe of aktiwiteite, byvoorbeeld vroue wat naaldwerk doen, ’n fi etsryklub, ’n boekklub, 
ens. Moenie te gou ontmoedig word nie – beweeg aan na ’n volgende groep as jy voel jy pas nie in nie. 

• Troeteldiere kan eensaamheid help verlig, maar moenie as verskoning dien om nie na ander mense uit te reik 
nie. 

• Struktureer jou dag – moenie deur doellose ure van alleenwees meegesleur word nie. Moenie verslaaf raak 
aan ’n sinlose rondblaai op sosiale media nie. Maak prioriteite en voer dit uit. Skryf strategieë neer om jou 
eensaamheid te hanteer. Moenie uitstel nie. Skep ritme, ’n balans tussen werk, speel, rus en sosialiseer. 

• Waag dit om nuwe dinge aan te pak. Reis of skryf of studeer. Begin ’n stokperdjie. Droom en begin werk aan 
jou drome. 

• Vul jou alleen-oomblikke met positiwiteit, heilig dit. Leer om ín die oomblik te wees, die nóú te geniet. Verwonder 
jou aan die mooi rondom jou, ontdek die mooi in jouself. 

• Dit is raadsaam om ’n berader, terapeut of pastor te gaan sien. Praat met hulle oor jou eensaamheid, ontlaai 
emosioneel, soek raad. 

Eensaamheid en spiritualiteit 
Dit is belangrik om binne ons eensaamheid te ontdek en te weet dat die Drie-enige God by ons is. Die 
Vader hou ons in sy liefde en genade vas, is vir ons ’n veilige vesting. Hy troos ons met die belofte dat 
net so min ’n moeder haar suigeling kan vergeet, so min sal Hy ons vergeet – ons name is immers in sy 
handpalms gegraveer (Jesaja 49:15). Christus het in ons eensaamheid neergedaal. Aan die kruis het 
Hy eensaam uitgeroep: “My God, my God, waarom het U my verlaat” (Matteus 27:46). Aan die kruis het 
Christus nie net vir ons sondes gesterf nie, maar ook gesterf om ons uit ons eensaamheid te verlos, 
sodat ons nooit weer Godverlate hoef te voel nie. Deur die Trooster, die Heilige Gees, het God in ons kom woon, om 
ons te lei en nuut te maak. God is die Immanuel God, die God-by-ons. 

In die Bybel lees ons dikwels van mense wat eensaam en verlate gevoel het. Dink maar aan die woestyn-ervarings 
van Hagar die slavin, Jakob by Betel, Josef in die vreemde, Moses wat as vlugteling skape in die woestyn oppas, 
die volk Israel wat in die woestyn rondtrek, of in ballingskap na ’n vreemde land weggevoer is, Dawid op vlug in 
die woestyn, Elia onder die besembos, Daniel in die stad Babilon, Jeremia in die put, Paulus in die tronk, en Jesus 
veertig dae in die woestyn, alleen in Getsemane of eensaam aan die kruis. En tog het hulle almal ontdek dat God 
baie naby hulle is. Lees ons die Psalms, help dit ons om woorde te vind vir ons eensaamheid, dit in gebed voor God 
uit te stort en sy troos te ervaar (vgl. byvoorbeeld Psalm 13, 22, 42, 43, 61, 77, 102)

Om aan die gemeenskap van gelowiges (die kerk) te behoort, gemeenskap (fellowship) met God en mekaar te 
beleef, saam aan die tafel te sit, deel te wees van die huisgesin van God en mekaar met liefde te bedien, is 
onontbeerlik vir ons stryd teen vereensaming. Die kerk is juis bedoel om in ’n eensame wêreld ’n tuiskoms te bied 
vir eensame mense. 


