Een Vredes-viering voorbereiden: voer een socratisch gesprek over het
thema
Grenzen verleggen, grenzen trekken
Was jij ooit gast in andermans huis of had je een vreemde in huis? Hoe voelde dat? Als gast en als
gastvrouw of gastheer geef je iets van je privacy weg. Je stelt je open voor anderen. Omgekeerd
moet je je in een ander huis aan de gewoontes van anderen aanpassen. Is ieder contact niet een
ontmoeting met een ander mens? Kan een ontmoeting jouw grenzen verleggen? En: waar trek je zelf
jouw eigen grens? Kun je dat bij anderen, in de klas, in de buurt, in de kerk? Grenzen aangeven en
ook verleggen?
Augustine4U
De werkgroep Augustine4U (Augustine for you) van het Augustijns Instituut heeft een mooie
werkvorm ontwikkeld om met jongeren te spreken over verschillende thema’s. Deze werkvorm (Het
socratisch gesprek) is ook heel goed te gebruiken voor liturgische werkgroepen in de voorbereiding
voor een vredesviering. Voer een socratisch gesprek over het thema met de werkgroep, of met een
jongerengroep uit de gemeenschap. Verwerk de opgedane inzichten in de vredesviering.
Wat is een socratisch gesprek?
In een socratisch gesprek gaan deelnemers samen op zoek naar wijsheid. Aan de hand van een
gekozen vraag worden we uitgenodigd om onze eigen ervaringen te onderzoeken. We worden
daarbij geholpen door de vragen en opmerkingen van de anderen. Deze dialoog vereist van alle
deelnemers dat zij hun persoonlijke overtuigingen en oordelen opschorten en meedenken met de
ander. Wanneer iemand vervolgens een concrete ervaring vertelt met betrekking tot de vraag,
kunnen anderen vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen. Vragen over de inhoud en de
beleving van de ervaring. Samen bekijken we tot welke inzichten, grondslagen en kernwaarden de
uitwisseling van de verschillende ervaringen geleid hebben. Waar zijn we het over eens, waar liggen
verschillen? In de evaluatie wisselen we uit waar we zelf tot nieuwe, andere inzichten en
ontdekkingen zijn gekomen en welke grenzen we bij onszelf ontdekt hebben. Een goede
gespreksleider waarborgt de regels van het socratisch gesprek.
Vragen voor een Socratisch gesprek over gastvrijheid:
•
Wat is gastvrijheid?
•
Wat is voor jou grenzen verleggen?
•
Waar leg jij je grenzen?
•
Voel jij een plicht tot gastvrijheid?
•
Is er een recht op gastvrijheid?
Over grenzen
Augustinus overschrijdt grenzen. Letterlijk als Noord-Afrikaan die gestudeerd heeft in Carthago,
gedoopt is in Milaan en bisschop werd in Hippo Regius. Maar hij gaat ook grenzen over in zijn
zoektocht naar Christus: ‘Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel, maar heb
aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt, heb aandacht voor Christus die honger heeft
en kou lijdt, die in nood verkeert en vreemdeling is.’ (Augustinus, uit sermo 25)
Meer weten?
Augustine4U biedt een gesprek over verschillende thema’s aan in een ochtend- of
middagprogramma op locatie. Bijv.: gastvrijheid, vriendschap, troost, leiderschap of vrede.
Zie hiervoor: www.augustine4U.nl

