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Abstract 

Deze studie omvat een conceptuele analyse van "verzoening" als een van de 

leidende begrippen in het christelijke discours ten tijde van de Zuid-Afrikaanse 

apartheid. Uit de literatuur is overduidelijk dat verzoening op heel verschillende 

manieren werd begrepen. Dit wordt waargenomen vanaf publicaties vanaf de jaren 

zestig. Sinds die tijd werd het vaak gebruikt om een theologische bijdrage aan de 

oplossing van sociale conflicten in het land te leveren. In deze studie presenteer ik 

een kader waarbinnen ten minste op  drie verschillende manieren theologische 

verzoeningsconcepten kunnen worden onderscheiden. Ik beschrijf ze als a) 

rechtvaardigheid door verzoening in Jezus Christus, b) rechtvaardigheid en 

verzoening na bevrijding, en c) nationale verzoening tot wederopbouw. De 

beroemde Christus Victor typologie van de drie belangrijkste modellen van 

verzoening, ontwikkeld door de Zweedse theoloog Gustaf Aulén, wordt gebruikt als 

achtergrond voor deze benaderingen. Deze studie levert een bijdrage aan de 

voortgezette theologische reflectie op het verzoeningsconcept in nieuwe contexten 

en ze biedt een constructieve herinterpretatie van verzoening in het hedendaagse 

Zuid-Afrika. 

 


