Lezingen & Workshops
Het is ons verlangen om medechristenen te bemoedigen en
te inspireren. Denk aan geloofsgemeenschappen, kerken,
gemeenten, studentenverenigingen, huiskamerkringen,
pioniersplekken en andere christelijke organisaties.
Vegan Church zet zich actief in om het vegan geluid bekend
te maken in de christelijke wereld. Een kosmocentrische
Bijbelse visie: Gods liefde voor de hele schepping, staat
hierbij centraal.
Je kunt ons daarom boeken voor diverse interactieve
lezingen met proeverij, themadiensten of kookworkshops.
Maar we kunnen ook een event op maat organiseren, afhankelijk van jouw ideeën en wensen. Er is veel mogelijk,
neem gerust contact met ons op.

Meedoen
Ben jij onze toekomstige bidder, donateur, vrijwilliger?
Kijk op onze website: www.veganchurch.nl en zie hoe
je kunt meedoen. Meld je daar ook aan voor onze
nieuwsbrief.

GEEF GOD VANDAAG EEN CADEAU, EET PLANTAARDIG
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Geef God een cadeau, eet plantaardig
Met deze uitnodiging willen we iets over onszelf met jou delen. Wij
zijn Vegan Church (2015), een christelijke stichting die christenen
van alle denominaties wil inspireren om in hun dagelijks leven op
te komen en te kiezen voor al wat leeft.
We hebben ontdekt, dat Gods oorspronkelijke voedingsideaal
“vegan” is (Genesis 1:29-30). Toen we die ontdekking nog niet hadden
gedaan, waren we omnivoor, flexitariër, vegetariër. Totdat onze
ogen open gingen voor Gods paradijselijke verlangen.
We leven in een tijd dat vegan lifestyle nog nooit zo eenvoudig was
als vandaag de dag. We zijn God dankbaar voor ons eigen leven en
het leven van al onze medeschepselen.

En daarom kiezen we als kinderen van God voor een plantaardig
voedingspatroon. Daarom koken we verrassende gerechten met
o.a. aardappelen, granen, zaden, noten, peulvruchten, groenten,
fruit, paddestoelen, zeewieren en hebben we eieren, kaas, melk,
vlees en vis voorgoed vaarwel gezegd. Waarom? We hebben het
niet nodig!
Met deze bewuste keuze willen we God eren en Hem als
Schepper als het ware elke dag “een cadeau aanbieden”.
Daarom: geef God een cadeau, eet plantaardig! Wil je hier
meer van weten? Lees dan verder!

Waarom christen & vegan?
Dieren
God heeft Zijn héle schepping lief. Dat is inclusief de dieren.
Dieren worden in onze huidige maatschappij op elk gebied
uitgebuit en misbruikt. Door te kiezen voor een vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen
we niet bij aan dit dierenleed, maar geven we eer aan Gods
schepping.
Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

Gezondheid
We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor ons lichaam.
Wij vervullen deze verantwoordelijkheid door een gezond,
gevarieerd en plantaardig dieet. Gods oorspronkelijke voeding
voor mensen omvatte groenten, fruit en zaden - en dit is ook
zijn plan voor ons toekomstige voedsel. Door bewust te kiezen
voor een gezond lichaam eren we God.
Genesis 1:29, Daniel 1:8-16
Jesaja 11: 1-9, 1 Korintiers 6: 19-20

Medemens
Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig.
Dit plantaardige voedsel (o.a. soja, maïs) wordt massaal
verbouwd. Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor
voedsel voor de mens kan dit bijdragen aan het verminderen
van het wereldvoedselprobleem.
Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

Planeet
God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent
dat we verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor de
aarde, in al haar aspecten. Goede zorg voor de mens, goede
zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu.
Zo kunnen we God ten volle eren.
Genesis 2:15
Psalm 8

Daarom christen & vegan!
Jezus leert ons liefde en compassie, voor onszelf en alles om ons
heen. Vanuit die bron en vanuit ons hart willen we liefdevol omgaan
met de hele schepping. Geen schade aanbrengen aan mensen
dieren, natuur en milieu, maar zo rechtvaardig mogelijk leven.

