
Luisterrondes… BASISGEDACHTEN 

Geloof en luisteren 

 Uitgangspunt is het geloof, de vaste overtuiging, dat de Geest op vele plaatsen werkt, dat in het 

huis van de Vader vele kamers zijn, dat ook vandaag bij vele tijdgenoten dromen leven die 

fundamenteel aangestuurd worden door geweten, cultuur, opvoeding, religieus aanvoelen…  

Als wij doordrongen zijn van dit geloof, zal doorheen het luisteren en spreken de Geest op een 

bepaald ogenblik oplichten. Diepe vreugde zal daarvan het teken zijn. Op dat moment mogen en 

kunnen we die Geest benoemen en ervoor danken. 

 Bijbels gezien gaat het om ‘dialoog’. Het Woord (logos) komt aan het licht doorheen (dia) 

ontmoetingen, verbindingen. (Cfr. Zacheüs, de Samaritaanse bij de bron, de blindgeborene, 

Emmaüsgangers, Samuël … Wat wilt ge dat ik doe? Kom uit de boom! Geef mij te drinken! …)  

Dit soort ontmoetingen veranderen mensen ten diepste, er vindt bekering plaats. 

 Luisteren is dus de activiteit waarbij we ons oor te luisteren leggen in (diepgaande) ontmoetingen 

in alle verscheidenheid, maar ook in alle wederkerigheid. 

In het vaste geloof dat we korter bij mekaar komen en samen het Woord ontdekken, hoop, troost 

en bemoediging ontvangen in wederkerigheid. Het doel is relatieopbouw – verbindingen (religie) 

en uiteindelijk een verbinding die ons mens-zijn overstijgt … de relatie met God. 

 Wat we hier dus bedoelen is het ‘persoonsgericht’ luisteren (in tegenstelling tot ‘taakgericht’ 

luisteren).  

Wie ben jij? Wie ben ik? Wat inspireert je? Wat inspireert mij? Waar leef ik (jij) van? Wat vind ik 

(jij) belangrijk? Waar vind je jouw vrijheid? Wat maakt je vrij? Wat wil ik (jij) nalaten?  

Welke gebeurtenissen, personen, dingen geven mijn (jouw) leven zin? … 

 We zijn ervan overtuigd dat deze dialoog, dit persoonsgericht luisteren mensen verandert. Dat er 

een ‘omkering’ plaats vindt. Zeggen “je bent bemind!” heeft geen zin als doorheen het luisteren 

en spreken niet duidelijk wordt dat hier en nu het ‘beminnen’ zichtbaar wordt, als doorheen de 

dialoog duidelijk wordt ‘ik mag er zijn zoals ik ben’, de ander ziet mij staan, respecteert mij, de 

ander ziet mij graag! In alles en iedereen zijn er ‘barsten’ … door deze barsten komt het Licht naar 

binnen, en ook naar buiten.  

Luisteren, een vaardigheid 

 Het zou ons wellicht op dit moment te ver leiden, maar er bestaan tips om goed en effectief te 

luisteren. Welke vragen stel je best? Welke vragen niet? Welk non-verbaal gedrag helpt de dialoog 

en het luisteren vooruit? Welk gedrag remt? Wat doe je met je ogen? Wat doe je met je handen? 

Maak ik werkelijk tijd om te luisteren? Of geef ik ongezegd voortdurend de boodschap dat ik geen 

tijd heb? Enz.…  

 Dat alles betekent dat je deze vaardigheid kunt leren, kunt aanscherpen. 

Eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen dat sommigen het zeer moeizaam zullen leren en… er 

misschien nooit ten volle toe zullen komen. 

Uiteindelijk wordt luisteren een houding, een ingesteldheid, een cultuur.  

Ben ik fundamenteel gericht op de ander, de ideeën van de ander, de ervaring van de ander, de 

hoop en de angst, de vreugde en het verdriet van de ander? (Cf. Gaudium et Spes) 

 Vaak zal eerst vertrouwen opgebouwd moeten worden om daarna diepere gesprekken te kunnen 

voeren. Vanaf het begin moet duidelijk zijn wat je agenda is en meer nog wat je agenda niet is. Het 

is niet goed een verborgen agenda te hanteren. De enige agenda kan zijn: samen binnentreden in 

en geroepen worden tot de werkelijkheid van het beminnen; beminnen en het bemind worden. 



 We mogen ook niet in de valkuil trappen van het eigen gelijk: ‘Wij weten het en zij zullen het van 

ons te weten komen’. Laten we ons hoeden voor een ‘wij-zij’ logica. 

 Het is niet de bedoeling af te schrikken, laat dat duidelijk zijn. Anderzijds valt niet te ontkennen 

dat het niet eenvoudig is en dat er dus ook fouten gemaakt zullen worden.  

Bovendien leert de ervaring dat de ontmoetingen die op deze wijze plaatsvinden niet zo talrijk in 

aantal zullen zijn. Zeker in onze tijd, met de mens van vandaag (“In die dagen was een woord van 

Jahwe een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor” – 1Sam. 3, 1). 

 Wellicht hebben we wederzijds nood aan mensen die anderen helpen bij het luisteren. Een taak 

voor christenen? … Niet zo eenvoudig. (Eli moest zelf tot drie keer toe bewogen  worden, uit zijn 

slaap gewekt, voor hij begreep dat God in Samuël aan het woord was. (1Sam. 3,4-8) 

 We zijn wel van mening dat gemeenschap vormen, dienstbaar zijn aan mensen, kerk-zijn … niet 

zonder luisteren kan. (“Spreek, Heer, uw dienaar luistert” –  1Sam. 3,10. Eerst luisteren en daarna 

wellicht spreken, maar dat hangt van de Heer af.) 

Zij die zich toeleggen op het luisteren, die bereid zijn doorheen de dialoog zelf te veranderen, 

bewijzen de kerk vandaag een grote dienst. 

Luisterrondes, concreet 

 Het is niet evident om gesprekken, luisterrondes, te regisseren. Laat het alstublieft spontaan 

ontstaan en groeien. Gebruik de gelegenheden die zich voordoen. Weet dat dit alles tijd nodig 

heeft. Een eerste gesprek is vaak aftastend, later kan naar meer diepgang gezocht worden. Achter 

een schrijftafel blijven zitten is niet erg uitnodigend, we zullen naar buiten moeten. Eerder 

functionele contacten kunnen aanleiding zijn om een meer diepgaand gesprek aan te knopen, nu 

of later. 

 Ook groepsgesprekken zijn mogelijk. Begin in bestaande groepen. De groep van de meest naaste 

medewerkers bijvoorbeeld lijkt een goede oefenplaats. Daarna bestaande groepen van jongeren, 

volwassenen… in de parochie enz. 

 Nodig mensen uit, of laat je uitnodigen. Kijk verder dan de vertrouwde kring. Een werkgroep 

vluchtelingen bijvoorbeeld, een natuurvereniging, mensen die actief zijn in de politiek, de 

vakbond… 

 Iedereen wordt aangespoord om dit soort gesprekken te voeren en er zich op toe te leggen. 

Natuurlijk moet er iemand de aanzet geven, het startschot. We denken aan het team van een 

federatie of pastorale eenheid, aan een PAG groep op scholen, een klastitularis in zijn klas, aan een 

volwassen begeleider in een jeugdbeweging, aan een zingevingsverantwoordelijke in sociale 

bewegingen, enz. 

Het kan verrijkend zijn om op het zelfde moment verschillende groepen samen te brengen. Ze 

leren mekaar kennen en komen mekaars dromen (visioenen) op het spoor.  

Zoek met een groepje naar een haalbare, zinvolle strategie. 

Uiteraard zijn voor gesprekken minstens twee partijen nodig. Beide moeten ‘meewillen’ (in de 

samenspraak tussen Eli en Samuël, en vooral in de volgehouden inspanning sloeg uiteindelijk de 

vonk van het begrijpen over). Laat het niet tot frustraties leiden als mensen niet in dialoog willen 

treden. Schud het stof van uw voeten. (Mt. 10,14) en ga verder. 


