
 

 Besprekingsmateriaal:  eerlijk en duurzaam  

Voorbereiding: Lees het verhaal op https://www.ik-ben.nl/dominees/rene 

Opening van de avond: Bekijk samen de video. 

Dominee René Barkema streeft in zijn werk als predikant niet voor perfect, maar voor zo 

goed mogelijk. 

 

“Ik herken datzelfde streven bij de makers van de chocola van Tony Chocolonely. Zelf houd 

ik enorm van chocola, vooral van melkchocolade met kaneelbiscuit. Behalve lekker is die 

chocola ook nog eens zo eerlijk mogelijk gemaakt. Ik vind het mooi dat de makers tegelijk 

toegeven dat er wél slavenarbeid aan te pas is gekomen, ook al doen ze hun best hun 

productenslaafvrij te maken. Dat is heel eerlijk: voorlopig lukt dat niet.” 

IK BEN… BENIEUWD 

Wie of wat is voor jou een inspirerend voorbeeld van duurzaamheid? 

 

Bijbel: 

Lees (Filippenzen 2: 1-7, BasisBijbel) 

 

“Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar 

hebben, en als jullie je door de Geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven, maak 

mij dan helemáál blij door samen één te zijn. Houd van elkaar.  Heb allemaal hetzelfde 

verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te 

kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. 

Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net 

zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat 

Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar 

de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens.” 

https://www.ik-ben.nl/dominees/rene


  

 

Gespreksvragen: 

1. In dit Bijbelgedeelte zegt God: Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op 

wat goed is voor een ander. Jezus hield rekening met anderen, dichtbij en ver weg. 

Hij vraagt van ons hetzelfde, al is dat soms lastig. Hoe kun jij rekening houden met 

anderen? Welke uitdagingen heb je hierin? 

 

2. Hoe kan de kerk verantwoord omgaan met het milieu? Wat kun jij zelf doen? 

 

 

3. Moet je anderen aanspreken op milieuonvriendelijk gedrag?  

 

 

4. Dominee René Barkema ontdekt steeds meer dat het goede nieuws van God gaat 

over recht: God wil dat alle kromme toestanden in ons leven en in de wereld weer 

recht worden. Kunnen jullie van beide voorbeelden met elkaar delen?  

En hoe zie jij God aan het werk om je heen? 

 

 

5. Bid voor elkaar  

 

 

 

 Volg de IK BEN campagne op Instagram en Twitter voor nog meer 

inspirerende verhalen van dominees. En deel je eigen verhaal met de hashtag #ikbenkerk . 

Bijvoorbeeld je ervaringen na deze themabespreking! 

https://www.instagram.com/ik_ben_campagne/
https://twitter.com/ikben_campagne

