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Veel christenen willen wel duurzamer en eerlijker leven, maar hoe doe je dat 

concreet in de alledaagse praktijk? 

Martine Vonk is een bekende expert op dit gebied en merkt dat Jezus’ oude 

uitspraken enorm actueel en relevant zijn. 

Hoe ga je om met zorgen?        Met de beperkte tijd die je hebt?        

Hoe kijk je naar anderen en jezelf?     Wat betekent luxe en genieten voor je?  

Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden. Het blijkt telkens dat minder ook meer 

kan zijn.  

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling, maar in beperking ligt juist vrijheid. 

 

Martine Vonk promoveerde op de studie Sustainability and Quality of Life.                             

Ze woonde daarvoor bij de Amish en de Benedictijnen.                                                                  

Zij is actief in de politiek, publiceert geregeld en is lector ethiek en technologie. 

 

Recensie  -  Reformatorische Omroep 

Datum 12-10-2016 

Micha-zondag laat zich leiden door Micha 6:8.                                                                                                                              
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.  
 

Al tijdens mijn studietijd werd ik gegrepen door de gevolgen van onze consumptie voor de natuur en onrecht dat 
mensen wordt aangedaan. In de Bijbel staat de opdracht om goed voor de aarde en de naaste te zorgen en vanuit die 
opdracht ging ik me inzetten voor natuur en milieu (-). Het gaat om een veranderde leefstijl (9).  
Aan de komen: hfd.1: Genieten van genoeg; hfd.2 Gerechtigheid; hfd.3 Duurzaam voedsel; hfd,.4 Durf ik te 
onderzoeken waar ik iets kan veranderen? Hfd.5,6,7 Hoe we een veranderende leefstijl kunnen volhouden.  
Elk hoofdstuk. sluit af met de rubrieken: Aan de slag en Doorpraten.  
 

Een leerzaam en praktisch boek, dat in de praktijk ontstaan is. 
Van harte aanbevolen om te lezen en om in de praktijk te brengen, samen met geestverwante mensen.                              
Wat heb je nodig om echt te kunnen genieten van genoeg?  


