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DIALOOG MET MENSEN DIE GEEN RELIGIEUZE OVERTUIGING BELIJDEN
"Laten we onze krachten bundelen, de krachten van hen die niet bijzonder geïnteresseerd zijn in
geloof en van hen die wel geloof hebben, want het ideaal van een volk dat vrijheid en gelijkheid
koestert samen met broederlijk respect en wederzijdse liefde is echt mooi en absoluut noodzakelijk".
(Chiara Lubich)
Doelstelling. Mensen die niet gelovig zijn of onverschillig staan tegenover religie zijn overal ter
wereld aanwezig, vooral in Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, en
ook in sommige Aziatische landen. De Focolarebeweging staat in contact met een groot aantal
mensen die geen religieuze overtuiging hebben, maar die hun geweten volgen en trouw zijn aan de
grote gemeenschappelijke waarden van de hele mensheid. In sommige landen zijn dialooggroepen
opgericht van personen die een geloof belijden en anderen die geen religieuze overtuiging hebben.
De mensen in deze groepen, die periodiek bijeenkomen, delen de gemeenschappelijke wens om
samen te werken en bij te dragen aan universele broederschap, aan het opnieuw samenstellen van
de menselijke familie. De dialoog tussen hen ontwikkelt zich door diepgaande studie, en het
bevorderen van menselijke waarden die gedeeld worden door leven en reflectie. Thema's zoals
"secularisme en geloof", "geweten", "ethiek" en andere hedendaagse onderwerpen komen aan bod.
Sociale en culturele initiatieven en acties van solidariteit worden bevorderd. De dialoog tussen
personen met verschillende standpunten wordt mogelijk indien aan beide zijden sprake is van:
bewustzijn van de eigen identiteit, volledig respect voor de ander en voor zijn cultuur,
wederkerigheid met de erkenning dat men veel te bieden heeft en evenveel te ontvangen,
onuitputtelijk geduld om te luisteren. Men moet de opvattingen van de ander begrijpen en zich
ermee confronteren, terwijl men ze altijd als een verrijking beschouwt en zich ervan bewust is dat de
overtuigingen en waarden van anderen dezelfde waardigheid hebben als die van jezelf.
Geschiedenis. Aan het eind van de zeventiger jaren, toen de Beweging breder verspreid raakte, werd
haar openheid ten opzichte van mensen die geen religie hebben of onverschillig staan tegenover
religie of agnostisch zijn, ontwikkeld. Ze kreeg vorm in een dialoog die zijn eigen kenmerken heeft.
Eenheid betekent een diep respect voor ieder mens en zijn waardigheid, zijn cultuur, behoeften en
overtuigingen. In 1978 richtte Chiara Lubich het "Internationaal Centrum voor dialoog met mensen
die geen religieuze overtuiging hebben" op. In 1995 nam zij voor de eerste keer deel aan een
bijeenkomst die in Loppiano werd gehouden voor mensen die geen religie belijden en beantwoordde
hun vragen. In 1998 volgde een tweede zinvolle ontmoeting.
Verdere ontwikkelingen. De eerste internationale conferentie werd in 1992 gehouden in het
Mariapolicentrum van Castel Gandolfo, Italië. Sindsdien zijn er periodiek soortgelijke conferenties
gehouden. In december 2003 lanceerde Chiara het idee van studiecursussen en conferenties.
Gelovigen en anderen die zich niet identificeren met een religieuze overtuiging, werken samen om
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deze cursussen en conferenties te organiseren. Zij bieden de mogelijkheid om dieper in te gaan op
verschillende aspecten van de spiritualiteit van de Beweging en de daarmee corresponderende
seculiere thema’s zoals keuze van waarden, luisteren naar de stem van het geweten, de cultuur van
het geven, wederkerigheid en solidariteit. De titel van de meest recente conferentie, gehouden in
2017, was "De zin van lijden."
Contact. Centrum voor dialoog met mensen die geen religieuze overtuiging belijden, Via Frascati, 306
- Rocca di Papa, Italië. E-mail: centrodialogo@focolare.org - ww.incamminodialogando.blogspot.com

