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KORTE BESCHRIJVING
In dit item gaat het om voedsel vanuit gelovig perspectief. 
De eerste bijeenkomst is inhoudelijk nog vrij algemeen en 
begint (optioneel) met het proeven van 'bijzondere' hapjes. 
De deelnemers doen een quiz en bespreken enkele Bijbel-
passages met betrekking tot voedsel. Verder schrijven ze 
een eigen tafelgebed. De tweede bijeenkomst zoomt in op 
christelijke voedsel-ethiek. De deelnemers bespreken eerst 
wat ze zelf wel en niet zouden eten en waarom. In dit licht 
staan ze ook stil bij een Bijbelfragment. Daarna gaan de 
jongeren als een christelijk voedsel-ethisch panel nadenken 
over enkele dilemma's met betrekking tot voedsel. Tot slot 
formuleren ze een eigentijdse 'spijswet' voor christenen. 

Dit item biedt ook suggesties voor een eigentijdse invulling van 
Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid (soms Oogstdienst 
genoemd).
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PROVIDER

DOEL
• De deelnemers denken na over een aantal Bijbelse 

verhalen waarin voedsel een godsdienstige betekenis 
krijgt.

• De deelnemers worden zich bewust van gelovige per-
spectieven die verbonden kunnen zijn met voedsel.

• De deelnemers wegen voor zichzelf morele dilemma's 
rondom voedsel af.

• Optioneel: De deelnemers zijn actief betrokken bij een 
eigentijdse viering in het kader van Biddag of Dankdag 
voor Gewas en Arbeid (Oogstdienst).

VERANTWOORDING
Voedsel en geloof staan met elkaar in verbinding. Zo heeft 
voedsel in de Bijbel naast een letterlijke voedingsfunctie 
vaak ook een godsdienstige betekenis. Een belangrijke lijn 
daarbij is dat het God is die voorziet in onze dagelijkse 
behoeften. Wij mogen Hem vragen om wat we nodig heb-
ben, Hij geeft het ons - en daarom danken en prijzen wij 
Hem. Deze afhankelijkheid is nadrukkelijk zichtbaar in de 
Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid (Oogstdienst). 
Dat ons voedsel niet vanzelfsprekend is, is ook iets wat we 
terugzien in de veertigdagentijd of vastentijd. 

Daarnaast geeft God richtlijnen met betrekking tot wat wel 
en niet mag worden gegeten. Binnen het christendom zijn 
die voorschriften niet zo expliciet aanwezig als in het 
jodendom en in de islam (denk aan de begrippen koosjer en 
halal). Christelijke ethiek stelt evenwel diverse vragen met 
betrekking tot voedsel, vaak in combinatie met gedachtes 
over rentmeesterschap en dierenwelzijn - bijvoorbeeld over 
de herkomst van voedsel, de productiewijze ervan en de 
keuze wat beter wel of niet genuttigd kan worden. 
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VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen. 
• Bekijk ook alle filmpjes. Bepaal welke je wilt laten zien in 

de Verwerking van de tweede bijeenkomst.
• Is er geen internetverbinding beschikbaar tijdens de 

bijeenkomst? Download dan de filmpjes voor later 
gebruik.

• Bedenk of je een viering wilt houden in het kader van 
Biddag of Dankdag (Oogstdienst). Zie suggesties in 
bijlage 6. Als je dit wilt, neem dan tijdig contact op met de 
betrokkenen, zoals de voorganger, de kerkenraad, de 
koster en eventueel de diaconie (als je bijvoorbeeld 
voedsel wilt inzamelen). 

• Bedenk of je de eerste bijeenkomst wilt beginnen met 
'bijzondere hapjes'. Hierbij gaat het erom dat sommige 
etenswaren mogelijk vragen of weerzin oproepen (zie 
suggesties bij benodigdheden). Als je dit doet, schrijf dan 
voor elk hapje op een briefje wat het is en doe dat in een 
envelop. 

• Voor de Verwerking in de eerste bijeenkomst: Lees een 
aantal tafelgebeden uit het Dienstboek van de PKN en 
kies er eventueel één of meer die je als voorbeeld zou 
willen oplezen. Algemene tafelgebeden vind je in deel 
05A t/m 05C, tafelgebeden voor het avondmaal vind je in 
05D. Als je het boek niet bij de hand hebt, kun je de betref-
fende delen downloaden op www.preekwijzer.nl/liturgie/
dienstboek-1-pdf/7990. 

• Bedenk of je de deelnemers placemats wilt laten maken 
met hun tafelgebeden erop. Zo ja, zorg dan voor stevig 
papier (A3-formaat). Eventueel kun je dat papier van 
tevoren voorzien van een print met bord, beker en bestek. 

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar. Test 
alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding
Denk voor jezelf alvast na over de vragen en dilemma's die in 
dit item aan de orde komen. Ga zo nodig op zoek naar 
aanvullende informatie, bijvoorbeeld hier:
• Koosjer eten: nl.wikipedia.org/wiki/Kasjroet. 
• Vegetarisme: nl.wikipedia.org/wiki/Vegetarisme.
• (Christelijke) voedselethiek: tinyurl.com/jop-cve.
• Biddag en dankdag: tinyurl.com/jop-bdga. Zie ook  

p. 349-358 van Oskamp, P. en Schuman, N. (Red.) (2008). 
 De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk. 

Zoetermeer: Meinema.

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Eventueel enkele 'bijzondere hapjes' voor de Opening, 

bijvoorbeeld:
 - insectenhapjes met meelwormen of sprinkhanen 
  (zie bijvoorbeeld www.bugbon.nl)
 - vegetarische en/of veganistische hapjes 
 - koosjere hapjes (zie bijvoorbeeld www.kosher4u.eu)
 - halal hapjes (zie bijvoorbeeld www.halalvleesexpress.nl) 
 - zoute haring 
 - schelp- en weekdieren, zoals mosselen, kokkels en   

 garnalen
 - biologische hapjes (zie bijvoorbeeld www.natuurwinkel.nl) 
 - snoepjes met varkensgelatine (check de verpakking, 
  in de meeste snoepsoorten zit het wel)
 - matses en wijn (zo aan te bieden dat het associaties  

 oproept met het heilig avondmaal) 
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Het Dienstboek van de PKN, of een kopie van enkele 

tafelgebeden daaruit (zie Praktische voorbereiding); 
• Pennen en schrijfpapier;
• Eventueel stevig papier op A3-formaat (zie Praktische 

voorbereiding). 

Tweede bijeenkomst
• Pennen;
• Kopieën van bijlage 3 voor alle deelnemers;
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Eventueel apparatuur om de filmfragmenten te kunnen 

afspelen (bijvoorbeeld een computer met internetverbin-
ding en een beamer met scherm en geluidsboxjes).

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
5 of 35 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 

Eventueel kun je de bijeenkomst beginnen met bijzondere 
hapjes. Reken dan een halfuur extra tijd voor de Opening. 

http://www.bugbon.nl
http://www.kosher4u.eu
http://www.halalvleesexpress.nl
http://www.natuurwinkel.nl
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Serveer dan de hapjes bij het drinken, of maak er een soort 
tapas-maaltijd van. Leg bij elk hapje een gesloten envelop 
met daarin een papiertje waarop staat wat het is. Laat deze 
na tien minuten openen.

Bespreek tijdens het eten van hapjes de volgende vragen:
• Welke van deze hapjes neem je wel en welke niet?
• Waar begin je sowieso niet aan? Waarom niet? Wil je het 

niet eten, of mag je het niet eten?
• Welke hapjes hebben volgens jou een godsdienstige 

betekenis?
• Welke hapjes roepen vragen bij je op? Wat voor vragen? 

Hoe komt dat?

10 minuten
Verkenning 
Geef aan dat je enkele quizvragen gaat stellen over eten  
(zie bijlage 1). De deelnemers moeten steeds aangeven  
of ze denken dat het waar is of niet, bijvoorbeeld door  
handopsteking. Geef na elke vraag het juiste antwoord,  
met de toelichting.

30 minuten
Verdieping 
Deel bijbels uit en lees met elkaar Exodus 16:4-15. Bespreek 
dit tekstgedeelte aan de hand van de gespreksvragen in 
bijlage 2. 

Lees vervolgens met elkaar het Onzevader (Matteüs 6:9-13). 
Geef aan dat je dit gebed nu bewust wilt betrekken op eten 
en drinken in allerlei opzichten. Bespreek het tekstgedeelte 
aan de hand van de gespreksvragen in bijlage 2. Let op: de 
antwoordsuggesties in de bijlage zijn niet moraliserend 
bedoeld, maar als input voor het gesprek. 

25 minuten
Verwerking 
Vertel de deelnemers dat ze nu een tafelgebed gaan schrij-
ven. Daarbij mogen ze kiezen tussen een tafelgebed dat kan 
worden gebruikt bij een gewone maaltijd, of een tafelgebed 
voor het heilig avondmaal. Eventueel kun je een of meer 
geselecteerde voorbeelden oplezen uit het Dienstboek van 
de PKN. Noem ter inspiratie enkele elementen die een 
plaats zouden kunnen krijgen in het gebed:
• Afhankelijkheid van God voor ons voedsel (dankbaarheid 

voor het voedsel dat we krijgen en/of de vraag om ons te 
blijven voeden).

• Verbinding met de voedselproblematiek wereldwijd (denk 
aan armoede, honger, uitputting van de aarde, dierenleed).

• Verbinding met de viering van het avondmaal dat Jezus 
heeft ingesteld.

Deel pennen en schrijfpapier uit. Laat de jongeren individu-
eel of in tweetallen aan de slag gaan met hun gebed. Als je 
er een placemat van wilt laten maken, deel dan ook het 
A3-papier uit en laat hun de gebeden daarop overschrijven. 
Deze tafelgebeden kunnen ook een plaats krijgen in de 
viering, indien van toepassing. 

5 minuten
Afsluiting 
Vertel de jongeren dat eten en drinken in de Bijbel niet 
alleen een voedingsfunctie hebben, maar vaak ook een 
godsdienstige betekenis. Daarbij zijn meerdere lijnen te 
onderscheiden, bijvoorbeeld: 
• Het is God die voorziet in onze dagelijkse behoeften. Wij 

mogen Hem vragen om wat we nodig hebben, Hij geeft 
het ons - en daarom danken en prijzen wij Hem.

• God geeft richtlijnen met betrekking tot wat wel en niet 
mag worden gegeten (in het Oude Testament voor de 
Israëlieten, later voor joden). 

• God wil graag dat wij genieten van het goede leven.  
We mogen daarom ook plezier beleven aan lekker eten.

Sluit af met gebed.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening 
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Kom nog even terug op de eerste bijeenkomst.

5 minuten
Verkenning 
Deel pennen uit en kopieën van bijlage 3. Vraag de jongeren 
om aan te kruisen of ze deze etenswaren zouden nemen of 
niet, en dat toe te lichten in de laatste kolom.
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Loop daarna het lijstje langs. Vraag de jongeren bij elk 
item of ze het zouden nemen of niet, en waarom. Sta stil bij 
mogelijke redenen om iets wel of juist niet te eten:
• Gezondheid. Sommige etenswaren zijn gezond, andere 

juist niet.
• Cultuur. Sommige etenswaren zijn cultureel taboe: het 

is dan binnen de betreffende cultuur niet acceptabel om 
ze te eten. Dat kan dan beperkt zijn tot een bepaald 
moment of een bepaalde situatie.

• Religie. Sommige etenswaren zijn religieus taboe: het is 
dan binnen de betreffende religie niet acceptabel om ze 
te eten. Dat kan dan beperkt zijn tot een bepaald 
moment of een bepaalde situatie. Aan de andere kant is 
er ook voedsel dat juist wél gegeten dient te worden 
binnen bepaalde religieuze kaders. Daarbij kan het 
belangrijk zijn om te zijn ingewijd in het ritueel rondom 
dat voedsel. 

Vertel de deelnemers dat het christendom is voort- 
gekomen uit het jodendom, maar dat christenen de joodse 
spijswetten niet hebben overgenomen in hun godsdienst. 
De Oudtestamentische spijswetten zijn vandaag de dag 
nog wel herkenbaar in het koosjere eten van religieuze 
joden. Maar binnen het christendom hebben die wetten 
geen actuele betekenis meer: ze zijn als het ware opgehe-
ven door de komst van Jezus Christus. 

15 minuten
Verdieping 
Deel bijbels uit en lees met elkaar Handelingen 10:9-17a. 
Bespreek dit tekstgedeelte aan de hand van de gespreks-
vragen in bijlage 4. 

30 minuten
Verwerking 
Geef aan dat het christendom, zoals eerder gezegd, geen 
spijswetten hanteert. Maar er zijn wel veel christenen die 
bewust nadenken over voedsel en allerlei zaken daarom-
heen, bijvoorbeeld hoe voedsel wordt geproduceerd en 
hoe voedselvoorziening samenhangt met allerlei dilem-
ma's en problemen. Zo'n moreel kader noemen we chris-
telijke voedsel-ethiek.

Maak duidelijk dat de deelnemers nu een christelijk voedsel- 
ethisch panel gaan vormen. Je gaat hun vier vraagstukken 
voorleggen rondom voedsel. Het panel moet telkens tot een 
'christelijke richtlijn' komen. 

Leg de deelnemers de dilemma's voor (bijlage 5). In sommige 
gevallen kun je er ook een filmpje bij laten zien. Geef na elke 
inleiding ongeveer vijf minuten de tijd voor een discussie. 
Vraag de jongeren om tot een richtlijn te komen en die te 
onderbouwen.

10 minuten
Afsluiting 
Vraag de jongeren wat ze van deze bijeenkomst hebben 
geleerd. Welke vragen zijn nog niet beantwoord (of waar 
denken ze nog over na)? 

Formuleer tot slot met elkaar één algemene 'spijswet' 
waaraan alle christenen zich zouden moeten houden, 
volgens de jongeren.

Sluit af met gebed.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 

BIJLAGEN
1.  Quizvragen 
2.  Gespreksvragen 1
3.  Werkblad
4.  Gespreksvragen 2
5.  Dilemma's
6.  Suggesties voor een viering



Bijlage 1
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QUIZVRAGEN

1.  Waar of niet waar: Het eten van paardenvlees is bij wet verboden in Groot-Brittannië.
 Antwoord:  Niet waar. Alleen is het daar maatschappelijk niet aanvaardbaar om paardenvlees te eten.

2.  Waar of niet waar: In China is het normaal om letterlijk de hond in de pot te vinden: hond is daar namelijk een gewild 
stuk vlees.

 Antwoord:  Waar. Dit geldt trouwens ook voor kattenvlees. (Zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht op tinyurl.com/jop-q1.)

3.  Waar of niet waar: Volgens de joodse spijswetten is het eten van varkensvlees verboden. 
 Antwoord:  Waar. Dit staat in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. (Voor meer achtergrondinformatie over de spijswetten, 

zie tinyurl.com/jop-kasj.)

4.  Waar of niet waar: Als Nederlandse christenen zich zouden houden aan de Oudtestamentische spijswetten, stonden 
hier geen paling, kokkels of mosselen op het menu. 

 Antwoord:  Waar. Een waterdier is alleen koosjer wanneer het vinnen en schubben heeft.  

5.  Waar of niet waar: Hindoes eten rundvlees. 
 Antwoord:  Niet waar. Koeien zijn voor hindoes heilige dieren; ze mogen dan ook niet worden gegeten. (Voor meer 

achtergrondinformatie over taboevoedsel, zie nl.wikipedia.org/wiki/Taboevoedsel.)

6.  Waar of niet waar: Kannibalisme, het eten van mensenvlees, kwam alleen voor om symbolische of rituele redenen. 
 Antwoord:  Niet waar. Het kwam ook wel voor dat mensenvlees werd gegeten puur als voedsel. Dit heet 'profaan 

kannibalisme'. (Voor meer achtergrondinformatie over kannibalisme, zie nl.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme.)

7.  Waar of niet waar: In Haïti eet men koeken gemaakt van modder. 
 Antwoord:  Waar. Door de extreme armoede in Haïti nemen veel mensen modderkoeken tegen de honger. Deze worden 

gemaakt van zand of aarde met wat zout en soms groente. Het eten van modderkoeken onderdrukt tijdelijk het honger-
gevoel; maar wie ze te lang of te vaak eet, raakt ondervoed. (Zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht op www.mo.be/artikel/
modderkoeken-tegen-honger.)

http://tinyurl.com/jop-q1
http://tinyurl.com/jop-kasj
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taboevoedsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
http://www.mo.be/artikel/modderkoeken-tegen-honger
http://www.mo.be/artikel/modderkoeken-tegen-honger
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Bijlage 2

GESPREKSVRAGEN 1

Exodus 16:4-15
1.  In vers 5 staat dat de Israëlieten op de zesde dag (dus op vrijdag) tweemaal zo veel manna moeten verzamelen en 

klaarmaken als op andere dagen. Waarom is dat?
 Antwoordsuggestie:  De dag daarna is de sabbat, dan mogen de Israëlieten niet werken. Het verzamelen en klaarmaken 

van het manna wordt gezien als werk.
2.  Waarom zou God steeds maar voor één dag manna laten regenen, in plaats van een grote hoeveelheid die genoeg is 

voor langere tijd?
 Antwoordsuggestie:  Zo ontvangen de Israëlieten letterlijk hun 'dagelijks brood' en blijven zij zich ervan bewust dat ze 

voor hun voedsel afhankelijk zijn van God. Een ander mogelijk antwoord is dat de Israëlieten door de woestijn trokken 
en niet in staat waren om grote voorraden met zich mee te nemen. 

3.  Honderden jaren later leerde Jezus Zijn leerlingen een gebed bidden, dat we nu kennen als het Onzevader. Welke 
gedeeltes uit dat gebed passen bij dit Bijbelverhaal over het manna? 

 Antwoordsuggestie:  "Uw wil geschiede", "geef ons heden ons dagelijks brood".
4.  In wat voor situaties kunnen mensen ervaren dat ze afhankelijk zijn van God voor hun voedsel? 
 Antwoordsuggestie:  Als mensen akkerland hebben en van het weer afhankelijk zijn voor een goede oogst. Als er 

hongersnood heerst. Als mensen zelf hun eigen voedsel verbouwen. Als er in de kerk wordt gebeden of gedankt voor 
voedsel of oogst. Als het Onzevader klinkt, met de tekst "geef ons heden ons dagelijks brood".

Matteüs 6:9-13
1.  Dit gebed roept op om Gods naam te heiligen. Hoe kun je dat betrekken op eten en drinken?
 Antwoordsuggestie:  God blijven bidden en danken bij het eten.
2.  Hoe kan Zijn koninkrijk komen en Zijn wil worden gedaan, met betrekking tot eten en drinken?
 Antwoordsuggestie:  Verspilling tegengaan. Alleen biologisch vlees eten (of misschien wel helemaal geen vlees).  

Een eerlijke verdeling van voedsel wereldwijd. Projecten waarbij hongerigen worden gevoed, zoals voedselbanken of 
bepaalde goede doelen.

3.  Wat betekent in dit opzicht "Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben"?
 Antwoordsuggestie:  Alles wat we eten en drinken, is ons indirect door God geschonken. Het gaat erom dat we ons 

afhankelijk blijven weten van God, met betrekking tot ons voedsel - ook al kopen we het 'gewoon' in de supermarkt,  
is onze koelkast overvol en bestaat een deel van ons voedsel uit snoep, snacks en tussendoortjes. 

4.  Wat kunnen "onze schulden" zijn met betrekking tot eten en drinken?
 Antwoordsuggestie:  Als we voedsel kopen waarvan we weten dat het dieronvriendelijk wordt geproduceerd of dat het 

genetisch is gemanipuleerd. Als we voedsel verspillen. Als we te ongezond eten en daarmee ons lichaam (tempel van 
de Heilige Geest) benadelen.

5.  Het Onzevader spreekt ook over "beproeving" en "de greep van het kwaad". Wat voor risico's zijn er met betrekking tot 
eten en drinken?

 Antwoordsuggestie:  Misschien is onze portemonnee belangrijker dan ons geweten wanneer we eten en drinken kopen. 
Misschien weten we wel wat een gezond voedingspatroon zou zijn, maar kiezen we toch voor aan andere weg. Mis-
schien voelen we ons niet individueel verantwoordelijk voor wereldwijde problemen rondom voedsel, of denken we dat 
we er toch niets aan kunnen doen.
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Bijlage 3

WERKBLAD

                                                   wel      niet     toelichting

varkensvlees

rundvlees

rauwe eieren

frituurhapjes

snoep

suiker

plofkip

koffie (fairtrade)

koffie (geen fairtrade)

sprinkhanen

meelwormen

brood en wijn bij het 
heilig avondmaal

vlees van een hond

kattenvoer met 
biefstukpuntjes
matses met shoarma en 
knoflooksaus als snack

moedermelk

blauw schepijs

iemands zelfgemaakte 
hapjes op een vrijmarkt

vlees van een cavia

pepernoten in maart
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Bijlage 4

GESPREKSVRAGEN 2

Handelingen 10:9-17a
1.  Petrus wil geen onreine dieren eten. Heeft dat te maken met hygiëne? 
 Antwoordsuggestie:  Nee. "Rein" betekent hier niet 'schoon'. Het heeft te maken met de joodse spijswetten, die zijn 

gebaseerd op teksten uit het Oude Testament. Petrus wil zich daaraan houden, als vrome jood. 

2.  Wat wil het zeggen dat dieren rein of onrein zijn? 
 Antwoordsuggestie:  In religies hebben 'rein' en 'onrein' betrekking op eerbaarheid, dat wil zeggen of het geoorloofd 

is om deze dieren te eten of niet.
 Extra achtergrondinformatie: "Ook mensen kunnen als rein of onrein worden beschouwd ten aanzien van hun God.  

En ten slotte kunnen levenloze zaken onrein zijn, waarbij van belang is dat mensen die daarmee in aanraking komen, 
in specifieke gevallen zelf onrein worden. In situaties dat mensen onrein zijn, dienen zij zich te onthouden van 
bepaalde rituelen, zoals het gebed, uit eerbied voor hun God. Maar ook contact met anderen wordt waar mogelijk 
gemeden. Dit kan als teken van eerbied voor hun God opgevat worden, maar ook als eerbiediging van de ander en 
diens relatie met zijn God. In het jodendom is de reinheid van voedsel vastgelegd in de zogenoemde spijswetten,  
bij hen de kasjroet genoemd. Voedsel dat hieraan voldoet noemt men koosjer." (Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Rein_ 
(religie).)

3.  Gaat het in dit tekstgedeelte letterlijk om wat je wel en niet mag eten?
 Antwoordsuggestie:  Nee, het gaat er hier om dat het goede nieuws over Jezus niet is voorbehouden aan joden, 

maar dat het ook bestemd is voor heidenen (niet-joden). In dit verhaal staan onreine dieren symbool voor niet-joden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rein
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Bijlage 5

DILEMMA'S

1. Bespoten groenten
Boeren zetten soms chemische bestrijdingsmiddelen in tegen ziekten, plagen en onkruid (hinderlijk of schadelijk voor hun 
gewassen). In de volksmond worden deze bestrijdingsmiddelen ook wel pesticiden genoemd. Maar deze bestrijdings-
middelen tasten ook het milieu aan. Planten en dieren kunnen in hun voortbestaan worden bedreigd. Denk bijvoorbeeld 
aan de bijen, waar het enorm slecht mee gaat. Ook mensen kunnen iets van die middelen in hun lichaam krijgen door het 
consumeren van groenten en fruit, zeker als die niet vooraf gewassen zijn. 

Maar er zijn alternatieven. Consumenten kunnen bijvoorbeeld biologische groenten en fruit kopen, of kunnen die zelf kweken. 

2. Plofkip en kiloknallers
In de bio-industrie worden dieren beschouwd als winstgevende productiemiddelen. Ze zitten opeengepropt in een te kleine 
behuizing, binnen zogenaamde megastallen. Het is bijvoorbeeld geen uitzondering als er meer dan 7000 varkens in één stal 
zitten, of meer dan 200.000 vleeskuikens. Deze dieren leiden een slecht leven. Ze worden op een ongezonde manier vol-
gestopt met eten, aangevuld met allerlei toevoegingen die moeten zorgen voor snelle groei en voorkoming van ziekten. 

Het voordeel voor de boeren is dat ze op deze manier meer vlees kunnen leveren en minder kosten maken. Dat is ook voordelig 
voor de consument: zo blijft vlees betaalbaar voor de kleine portemonnee. Bedenk ook dat boeren in de bio-industrie bijna wel 
moeten meegaan in de schaalvergroting van bedrijven, anders houden ze het misschien niet vol en kunnen ze failliet gaan.

Laat eventueel één van de volgende filmpjes zien: 
• 'Stop de kiloknaller': youtu.be/e9kHawj2yDw
• 'Stop de plofkip bij McDonald's': youtu.be/9xPl73PJM_c

3. Lagelonenvoedsel
Veel voedsel is lang onderweg voordat het ons bord bereikt: het reist soms de halve wereld rond, doordat het wordt geprodu-
ceerd in lagelonenlanden. Daar krijgen de koffieboeren, fruittelers, akkerbouwers, enzovoort minimaal betaald. Een beetje 
wrang: slechts een klein deel van het bedrag dat wij in de winkel betalen, komt daadwerkelijk terecht bij de producenten. 

Aan de andere kant: zo verdienen de mensen in lagelonenlanden tenminste nog wel iets. En 'iets' is toch beter dan niets? 
Daarnaast blijft het voedsel zo betaalbaar voor de consument.

4. Fastfood
Fastfoodketens als McDonald's, Burger King en Kentucky Fried Chicken zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld in 
steden. Het is algemeen bekend dat deze restaurants zeer ongezond voedsel serveren, vol vet en suiker. Daar komt bij dat 
vleesproducten zoals hamburgers en kipnuggets worden gemaakt van dieren die een slecht leven hebben geleid in de 
bio-industrie. Daarnaast is het in veel landen zo dat medewerkers van zulke ketens, zeker fabrieksarbeiders, zwaar onder-
betaald worden. Ook zijn hun arbeidsvoorwaarden, zoals verzekeringen, slecht geregeld.

Aan de andere kant: kan een keertje snacken echt zoveel kwaad? En is zo'n bedrijf niet zelf verantwoordelijk voor zijn 
medewerkers en voor het voedsel dat het produceert? 

Laat eventueel één van de volgende filmpjes zien: 
• Trailer 'Fast food nation': youtu.be/Q5hA3PN0uic 
• Trailer 'Super size me': youtu.be/LOvrkkj_T-I

http://youtu.be/e9kHawj2yDw
http://youtu.be/9xPl73PJM_c
http://youtu.be/Q5hA3PN0uic
http://youtu.be/LOvrkkj_T-I
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Bijlage 6

SUGGESTIES VOOR EEN VIERING

Hieronder staan enkele ideeën voor een viering, die zijn gebaseerd op Dankdiensten voor Gewas en Arbeid zoals 
gehouden in de Gereformeerde Kerk (PKN) te Ermelo, op 5 november 2014 en 4 november 2015. Op verzoek kunnen de 
ordes van dienst, foto's en placemats worden doorgemaild. Stuur daarvoor bericht aan steuwissen.gk@pknermelo.nl.

'Wand van dankbaarheid'
Je kunt deze viering gebruiken om etenswaren in te zamelen voor de voedselbank. Stem dit af met de diaconie en/of een 
contactpersoon van de voedselbank. Nodig dan alle kerkgangers uit om etenswaren mee te nemen. Maak voor de 
inzameling bij de ingang van de kerk een muur van bijvoorbeeld fruitkistjes. Zo wordt het liturgisch centrum zichtbaar 
een decor voor 'gewas en arbeid'. 

Maaltijd
Organiseer een maaltijd voor de kerkgangers, voorafgaand aan de viering. Doe dat zo mogelijk in de kerkzaal of anders 
in een bijruimte van de kerk. Vraag de kerkgangers wel om zich vooraf op te geven. Twee mogelijke varianten:
• Een American party, waarbij alle gasten zelf iets te eten en te drinken meenemen. Alles wordt in de keuken verdeeld 

over schalen, pannen en dergelijke. Deze variant maakt het aspect 'samen delen' goed zichtbaar. 
• Een restaurant, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel (bijvoorbeeld een voedselbank). De jongeren 

bereiden de maaltijd voor en serveren die uit. Deze variant maakt het aspect 'delen met minder bedeelden' goed zichtbaar.

Placemats
Eventuele liederen en gebeden voor tijdens de maaltijd, kun je afdrukken en kopiëren op vellen A3-papier. Die kunnen 
dan dienen als placemats. Op de placemats kun je ook informatie geven over het goede doel dat is gekoppeld aan de 
maaltijd, indien van toepassing. Eventueel kun je hier ook gebruikmaken van de tafelgebeden die de jongeren in de 
eerste bijeenkomst hebben gemaakt.

Koffie en thee
Serveer koffie en thee ter afronding van de maaltijd en tegelijkertijd als welkom voor degenen die pas na de maaltijd binnen-
komen. Dit slaat een brug tussen de maaltijd en de kerkdienst, en tussen degenen die aan de maaltijd hebben deelgenomen 
en de andere kerkgangers. Terwijl koffie en thee worden geserveerd, kun je de tafels vast laten afruimen en schoonmaken. 

Tafels
Als de maaltijd plaatsvindt in de kerkzaal, verdient het de voorkeur om de tafels te laten staan tijdens de dienst die erop 
volgt. Zo krijgt de dienst een andere sfeer dan gewoonlijk. De kerkgangers die pas na de maaltijd binnenkomen, kunnen 
aanschuiven op de rijen banken of stoelen achter de tafels. 

Liederen
Er zijn veel dankliederen en gebedsliederen. In het Nieuwe Liedboek zijn de liederen 715 tot en met 720 speciaal gewijd 
aan de oogst. Ook Psalm 67 is een typisch lied voor Biddag of Dankdag.

Bijbelteksten
Kies teksten waarin het nadrukkelijk gaat om zaaien, maaien of oogsten, bijvoorbeeld uit het Bijbelboek Ruth, Psalm 65, 
Marcus 4:26-34, Lucas 8:5-8. Of denk aan de wonderbare broodvermenigvuldiging (Matteüs 15:32-39). Maar ook 
zegenteksten passen hier.
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Wat kunnen de jongeren doen rondom de viering?
• De maaltijd klaarmaken en/of uitserveren.
• Placemats maken.
• Helpen bij het inrichten van de kerk en/of de ruimte waar de maaltijd wordt gehouden.
• Helpen bij het inrichten van de 'wand van dankbaarheid'.
• Producten sorteren die zijn ingeleverd bij de 'wand van dankbaarheid'.

Tip: Deze activiteit leent zich mogelijk voor een maatschappelijke stage. 


