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Exclusion and Embrace 
Miroslaf Volf 
 
1.  Die teologiese vraag wat Volf in dié briljante boek hanteer is die geweldige komplekse 
een van hoe mense van verskillende kulture vreedsaam kan saamleef in die moderne wêreld.  
Meer spesifiek hoe identiteit, andersheid en versoening teologies verstaan moet word.  
 
2.  Hy begin deur daarop te wys dat daar in die geskiedenis drie oplossings vir die hantering 
van die verskille tussen mense se identiteite voorgestel is, naamlik (a) die universele opsie 
wat soek na die waardes wat alle mense deel; (b) die gemeenskapsgerigte opsie wat soek na 
wat uniek aan 'n bepaalde gemeenskap is en wat dit vier en bevorder; en (c) die post-moderne 
opsie wat laasgenoemde twee verwerp deur te vlug in die radikale uniekheid van elke 
individu (20).   
 
Elkeen van die opsies vra na watter tipe gemeenskap moet ons wees ten einde die radikale 
verskille tussen mense te kan hanteer.  Volf wil eerder vra na wie moet ons (d.w.s. "ek") wees 
om in vrede met ander te kan saamleef?  Hy fokus dus nie op social arrangements nie (watter 
wette moet bv. gemaak word ens. nie), maar eerder op die social agents (wie moet ons 
wees?).  Watter tipe mense kan regverdig en in vrede met ander saamleef? 
 
3.  Volf plaas die kruis in die sentrum van sy nadenke oor watter tipe mense ons moet wees.  
Die kruis gee naamlik vir die slagoffers én die oortreders 'n nuwe identiteit (23).  God is 
solidêr met die slagoffer en vergewe die oortreder.  Die kruis raak dus beide.  Om die rede 
moet ons na beide uitreik.  Ons kan egter nie omhels as die waarheid nie gespreek en 
geregtigheid nie geskied het nie (29). 
 
4.  As gelowiges moet ons bereid wees om afstand te doen van ons kultuur soos Abraham van 
syne gedoen het.  "Departing" is deel van Christelike kultuur.  Die dissipels moes ook hulle 
ekonomie (nette) en families (pa) agterlaat om Jesus te volg (d.w.s hulle identiteit).  Ons 
diepste lojaliteit moet teenoor God wees en nie ons partikuliere kultuur nie.  God is immers 
nie die God van een kultuur nie, maar van alle kulture (40).  Is ons bereid om ruimte binne 
ons identiteit vir ander te maak ten einde hulle te verwelkom (29)? 
 
5.  Het God dus, soos Aristides beweer, 'n derde ras geskep - d.w.s. nóg 'n verskillende een 
(49)?  "Nee", volgens Volf moet ons vertrek sonder om uit ons kultuur te gaan.  Christene 
skuif van die aanbidding van hulle baie gode en een kultuur na die een God van baie kulture 
(40).  Om te kan behoort aan 'n kultuur moet ons egter nou ook 'n bepaalde afstand teenoor 
dié kultuur inneem.  Ons moet nie daaruit vlug nie, maar 'n afstand daarteen behou.  Die Gees 
gee ons ook gelyke toegang tot die een liggaam van Christus al verskil ons.  Dit neem nie ons 
eie identiteit weg nie (48).  Ons verskille bly belangrik, maar nie vir ons verlossing nie.   
 
4.  Exclusion.  Hoe moet ons oor exclusion dink?  Die moderne verhaal is dat alles en almal 
ingesluit moet word.  Vir Volf beteken die afwesigheid van alle grense (soos postmodernisme 
aanvoer) nie radikale aanvaarding nie, maar eerder die einde van alle lewe (63).  As alle 
verskille verkeerd is, en daarom ontken word, is daar chaos.  Ons identiteit is naamlik sowel 
'n grens as 'n brug - dit sluit ander uit en maak dit moontlik vir ander om met ons in 'n 
verhouding te staan (66).  So is man en vrou een maar nie eenders nie.   
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Exclusion in die negatiewe sin is om jou van ander (en jou afhanklikheid van hulle) los te 
maak en jou in 'n posisie van mag teenoor hulle te stel (deur jou te onttrek en hulle te 
veroordeel) (67). 
 
Ons moet egter ons eie sentrum saam met Jesus kruisig.  So kry ons 'n nuwe sentrum wat oop 
is vir ander.  Jesus was nie net 'n profeet van insluiting nie (vir wie intoleransie die grootste 
sonde is nie.  Teenoor baie in religieuse kringe vir wie uitsluiting weer 'n deug is eerder as 'n 
sonde).  Hy het genade aan almal betoon, maar ook bekering en berou van hulle verwag (73).  
Jesus het nie net mense ingesluit deur hulle sonde 'n nuwe naam en status te gee nie (soos met 
die reinheidsgebruike nie), maar ook deur mense nuut te maak (re-naming and re-making - 
73).  Mense moet dus vergewe en getransformeer word.  Sonde is naamlik nie altyd ekstern 
nie.   
 
5.  In die moderne wêreld kry ons voorbeelde van elimination (jy is nie welkom nie), 
assimilation (word soos ons en jy is welkom) en domination (jy is welkom omdat ons jou kan 
uitbuit - ons sien jou dus as minderwaardig) van die een kultuur van die ander.  Volf hanteer 
ook die opsie van indifference - om liefs nie te weet nie.   
 
6.  In 'n wêreld vol pyn sien elkeen hom of haarself as onskuldig (79).  Indien die hele 
geskiedenis in ag geneem word, is dit egter byna onmoontlik om mense in waterdigte 
kompartemente in te deel van skuldig en onskuldig.  Ons sondes is dalk nie gelyk in omvang 
nie (82), maar almal is op een of ander manier skuldig.  Jesus was die enigste ware 
onskuldige slagoffer ooit (84).  Daarom is die voorrang van genade bo verdienste so 
belangrik.  Ook die besef dat die kern van die Christelike geloof is dat mense nie onskuldig 
hoef te wees om lief gehê te word nie (85).   
 
7.  In die weerstaning van die bose kan ons baie maklik soos die bose word (87).  Ons moet 
ook versigtig wees om te sê dat ons nie 'n keuse het vir hoe ons leef nie.  Ons leef in 'n wêreld 
waarin daar 'n alomteenwoordige lae intensiteit van die bose is.  Dit word deur historici, 
ekonome, politici en ander opgetel en hardop uitgebulder (sien die uitstekende analise - 88).  
Historici vertel ons van viktimisasie in die verlede en ons vergange glorie, ekonome van 
ekonomiese uitbuiting, politieke ontleders van politieke wanbalanse en ons verlies aan 
beheer, kulturele antropoloë oor ons verlies aan identiteit en die waarde van ons kultuur, en 
politici vertel ons hoedat ander ons bedreig en die priesters verklaar ons stryd as regverdig en 
sus ons gewetens vir wat gedoen moet word.  Binnekort marsjeer ons op die musiek van die 
bose (88).   
 
Hy illustreer bogenoemde na aanleiding van Kain se verhaal.  Wat hier belangrik is, is hoedat 
Kain se uitsluiting van Abel uiteindelik ook tot sy eie gelei het. 
 
 
8.  Embrace.  In sy hantering van embrace wys Volf daarop dat vryheid (ek is vry om te 
doen wat ek wil solank ek die vryheid van ander respekteer) vandag in liberale demokrasieë 
die heiligste van alle idees geword het (101).  Volf wil egter eerder liefde as die hoogste norm 
sien en nie vryheid nie.  Hierop maak hy 'n analise van die grand narratives van die wêreld - 
veral die feit dat hulle universaliteit juis problematies is.   
 
9.  In Jesus se oproep tot bekering is die skokkende dat Hy dit aan slagoffers en maghebbers 
rig.  Daar is nie net onvoorwaardelike liefde teenoor eersgenoemde nie.  Jesus spreek egter 
ook die sisteme aan wat mense as sondaars tipeer al is hulle nie sondaars nie (113).  
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Weereens wys hy hoedat onderdruktes dikwels soos hulle onderdrukkers word (117).  Volf 
wys daarop dat vergifnis en geregtigheid saam moet gaan.  Die een kan nie die ander vervang 
nie (123).  Vergifnis is die grens tussen insluiting en uitsluiting (125).  Omdat die herstel van 
alles ook die herstel van die verlede veronderstel sal daar 'n mate van vergeet moet wees ten 
einde alles nuut te kan maak (135).  In die hemel sal net 'n monument wees wat ons aan die 
daad van vergeet herinner (die troon van God).  Tans is die kruis dan ook só 'n monument.  
Ons moet daarom nou onthou sodat ons mag vergeet.  Let op Josef se seun se naam Manasse 
– "die een wat laat vergeet" (139).  In Josef se verhaal is daar eers herinnering en dan 
vergifnis.  Sy seun is as 't ware 'n monument vir onthou.  Ons onthou van die verlede vorm 
die agtergrond van ons vergifnis en versoening.  Die finale daad van herstel (en nie 
vergifnis nie) is die van vergeet. 
 
10.  Dan bespreek hy hoe die omhelsing plaasvind - die oopmaak van die arms - wat lei tot 'n 
wedersydse aanvaarding.  Hierop volg die bespreking van die verlore seun.  In hoofstuk 4 
hanteer hy geslagsidentiteit.1  God wil ook nie die verskille tussen die geslagte uitwis nie, 
maar wel die sosiale ongelykhede (187)  Mans kan ook nie net gedefinieer word as wat 
vrouens nie is nie - en omgekeerd.  Manwees is ook nie 'n probleem om oorkom te word nie.   
 
11.  In hoofstuk 5 hanteer hy onderdrukking en geregtigheid.  Waar pas ons kulture in?  Die 
verhaal oor die Britse hantering van die Indiese gewoontes om weduwees te verbrand - "ons 
het ook 'n gewoonte was die antwoord van die Britte: Ons brand diegene wat dit doen (193)."  
Hoe kies ons dus tussen verskillende sisteme van geregtigheid?  Veral as ons besef daar is 'n 
verskil is tussen ons verstaan van God se geregtigheid en sy geregtigheid (199).  Moet ons 'n 
universele sisteem ontwikkel gebaseer op die rede?  Of vir elkeen 'n partikuliere geregtigheid 
ontwikkel (203)?  Is al reël dat ons almal moet respekteer behalwe hulle wat nie almal 
respekteer nie (204)?  Volf kies teen die model waar die een sisteem die ander moet 
verslaan na die stuk-vir-stuk uitklaring van ooreenkomste.  
 
Verder moet ons probeer om op meer as een plek tegelykertyd te staan.  So is die Skrif 
byvoorbeeld nie net een boek nie maar baie met verskillende perspektiewe (211).  Hy praat 
hier van om 'n dubbele visie te hê.  Ons moet verder nie net oor geregtigheid praat nie - ons 
moet dit leef (217).  Om geregtigheid te onderhandel is een moontlikheid die een waar jy 
maak of jy nie weer as wat jy gebore gaan word nie en dan vooraf gelykheid te onderhandel 
(220).  God trek egter die onderdrukte voor en sy genade troef soms ons verstaan van 
geregtigheid. 
 
Ons moet die versoeking van 'n enkele taal en 'n enkele toring weerstaan.  Die verstrooiing 
van die mens met Babel was nie net 'n vloek gewees nie (227).  Met Pinkster praat ons mekaar 
se tale en deel wat ons het.  Let wel dis nie perfek nie - moes die Grieke nie maar ook na 
hulle eie weduwees omsien nie (230)? 
 
Hoe moet ons oor die verlede dink?  Die rol van wat, hoe ens. ons onthou is belangrik (236).  
Watter rol speel die rede hier?  Is daar werklik neutrale grond of word die waarheid nie 
ontdek nie maar geproduseer soos Foucault dit stel nie (245)?  Is die waarheid nie bloot as 
iets met die werklikheid ooreenstem nie?  Ons moet egter onthou dat ons vooroordele ook 
ons herinnering aantas (247). 
 

                                            
1 Let op dat ons nie God in terme van ons geslagtelikheid moet probeer rekonstrueer 
as manlik nie.  Moltmann praat van die Drie-eenheid as die Heilige toutologie (177).   
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Dubbele visie is nie om nêrens te wees nie, maar om 'n saak van hier én daar te beskou (250).  
Ons kan egter net met die een voet buite ons staan op 'n slag (252).  'n Ander belangrike saak 
wat Volf aanraak is die feit dat voor jy die waarheid kan ontdek jy dit eers moet wil ontdek 
(dieselfde is waar van vrede).  Dis nie so maklik nie - om die waarheid te kan ontdek moet 
ons in die waarheid leef (255).  Vgl. dit met Speer se lewe onder Hitler wat deur ambisie en 
nie die waarheid geklee was nie (256).  Waarom wil ons egter mense se kant verstaan as niks 
daarvan waar blyk vir ons nie?  Tog vra vrede altyd om die waarheid.  Wat God betref is Hy 
ten diepste betroubaar - Hy vertel altyd die waarheid.  Hier verwys Volf na Jesus voor 
Pilatus.  Jesus veg nie op Pilatus se terme nie - anders word Hy nes Pilatus.  Dit waarvoor 
Jesus strewe kan nie geveg voor word nie (267).  Tog vra Jesus se koninkryk om dieselfde 
lojaliteit as Caesar s'n.  Volf lê ook klem op die feit dat ons altyd die ander moet bewaar.  
Ons durf hulle nie verloor nie.  Ons moet 'n dubbele verbintenis hê - tot die waarheid en 
pasifisme.   
 
Ons sal egter liewer agter die Ruiter op die wit perd aan ry (die swaard opneem) as om ons 
kruis op te neem en die gekruisigde te volg (277).  Onthou wie die onderdrukkers met die 
swaard beveg bevestig net die heerskappy van die swaard.   
 
Kant se verhaal van die dokter wat sy pasiënte getroos het met die woorde dat hulle beter 
word.  Waarop die een pasiënt op 'n stadium vir hom sê "ek is besig om van beterskap te 
sterf" (279).  Só is die moderne wêreld besig om van beterskap te sterf.  Op die beste kan ons 
ongereelde geweld tem met gereguleerde geweld (280).  Die begeerte om alles te reguleer - 
soos in 'n tuin waarin ons besluit wat is onkruid en wat is nie - lei maklik tot sisteme soos die 
van Hitler wat dieselfde op nasionale vlak wil doen.  Is Küng reg dat vir ware vrede die 
wêreld se gode ook in vrede met mekaar moet leef (284)?  Teenoor die siening moet ons tog 
daarop let dat talle mense met dieselfde geloof mekaar ook die stryd aansê.  Ons moet ook 
versigtig wees vir stellings soos "met die minste geweld moontlik." (286).   
 
Waar pas die finale - geweldadige - oordeel in?  Eerstens kan ons nie net leef asof daar nie 
geweld of sonde is nie, as daar beslis is.  Dit sou wees soos om in vergifnis te glo wat nie 
daar is nie.  Tweedens moet ons in ag neem dat Jesus Homself in liefde vir ons gegee het.  
Tog kom Hy ook om te oordeel.  Hulle wat ander se bloed vergiet en leuens versprei moet 
geoordeel word.  Pasifisme is immers nie so aansteeklik as wat mense dink nie (296).  Die 
gedagte onderliggend aan Openbaring is dat daar niks is wat mense wat soos die dier wil 
optree kan oortuig om anders op te tree as hulle nie wil nie.  Hulle sal moet wil verander.  Al 
wag God - en die wag is duur in terme van martelare - eindig alles tog in oordeel.  'n God wat 
nie met woede reageer op onreg in die wêreld nie, is as 't ware aandadig daaraan (297).  Ten 
diepste word ons nie vir ons sondes geoordeel nie, maar omdat ons die omhelsing van die lam 
geweier het.  Die lam se heerskappy rus egter nie op die swaard nie maar op die kruis.  Sy 
wonde gee aan Hom die reg om te regeer (301).  Die kruis is egter nie net 'n teken van 
vergifnis nie, maar ook van oordeel.  Daar is dus oordeel - en die gelyke kans vir versoening.  
Al is geweld nie God se styl nie (die skepping was bv. nie geweldadig nie anders as in talle 
ander mites), eis die sonde van die wêreld sy oordeel.  Verder gee die feit dat God mag 
oordeel nie aan ons die reg om ander met geweld te stuit nie.  Ons is nie God nie, wat beteken 
ons kan Hom nie in alles naboots nie.  Dat God sal oordeel maak dit vir ons moontlik om nie-
geweldig te leef.  Dis net in ons voorstedelike lewe dat ons dink dis verkeerd dat God 
oordeel.  Wie 'n verskroeide land gesien het glo anders.   
 


