POSTMODERN BELIJDEN
Augustinus voor vrijzinnigen
LEESOEFENING
Dinsdag 09-06-2020
College 5-6: Schuld-blijden en Lof-belijden
Van scans « Augustinus Belijdenissen » pag. 10 en 11
* 3 breakout-rooms
* 3 hardop-lezers
* 3 woordvoerders
Alle drie groepen lezen de openingspagina’s van de Belijdenissen en discussiëren over de volgende vragen
Vragen:
Beschrijf Augustinus’ aporie van het geloven (aporie = a veronderstelt b, terwijl b ook ‘a’ veronderstelt)
Is de mens verantwoordelijk voor zijn geloven?
Hoe wordt in deze passage de verhouding tussen schuld. (levens-)belijden en lof-belijden geproblematiseerd?
Na 20 minuten plenair uitwisselen van bevindingen
Woordvoerder groep 1 presenteert, woordvoerder groep 2 vult aan of becommentarieert; woordvoerder groep 3 idem).
Laatste 15 minuten (plenair) - “lees” scan n° 11:
Hoe en waar vindt Augustinus de antwoord-echo op zijn beroemde klacht (=levensbelijdenis):
“Gij hebt ons gemaakt naar u, en ongerust is ons hart totdat het zijn rust vindt in u”

Van scans « Augustinus Belijdenissen » pag. 12 en 13
* 3 breakout-rooms
* 3 hardop-lezers
* 3 woordvoerders
Break-out 1 (vijf minuten)
In Wij geloven - wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu, lees je op pag. 7 de volgende definitie:
“Belijden betekent: openlijk voor je geloofsovertuiging uitkomen, individueel of samen met anderen mondeling dan wel
schriftelijk.”
Kernwoord lijkt hier te zijn “uitkomen voor”. Welke andere werkwoorden uit de omgangstaal associeer je met dit begrip?
Break-out 2 (15 minuten)
Een taalspel is volgens Wittgenstein ll - de auteur van de Philosophische Untersuchungen - een gebruik van taal binnen een bepaald
doelmatig, communicatief en interactief perspectief, dat geregeld is door een niet uitputtend te beschrijven arsenaal aan
gebruiksregels.
Belijden is zo’n taalspel: een koepel waaronder, volgens de traditie van Augustinus t/m Thomas van Aquino, begrippen horen te
vallen, als “loven”, “schuld belijden” of “geloof belijden”.
Welke andere zelfstandige naamwoorden of werkwoorden associeer je erbij, die blijkbaar onder de regel van het belijden vallen?
Probeer een tweetal regels voor het gebruik van het werkwoord “belijden” te formuleren.
Laat je daarbij leiden door Lyotards functionele beschrijving van het phrase-vierkant (dynamiek van de zin):

Référent
Destinateur -------------------------------- Destinataire
Sens

