
Gezond leven als christen, 
waarom zou je?!



Programma

• Theorie Bijbelse verdieping

• Praktijk

• Vitaliteitstest

• Tips

• E-book (gratis)

• Voorstellen



Voorstellen

• Rosaline Ratering McDonald

• Gezond & Weldoen 



Voorstellen

• Gezond & Weldoen Opleidingsinstituut 
christencoaches sinds 2013

• Team docenten

• Ik zoek christelijke hulp.nl

• Basisopleiding leefstijlcoach (Bijbels fundament)

• BRAVO Plus (professionals)

• Studiedagen 

• Zie AGENDA website



www.gezondenweldoen.nl

Gezond en wel doen / woord en daad

Ook steun aan goede doelen:

- International Justice Mission (EJM)

- Stichting gratis gezond 
(www.stichtinggratisgezond.nl) 

- Vrouwen lopen voor vrouwen (stichting de Hoop)

http://www.gezondenweldoen.nl/
http://www.stichtinggratisgezond.nl/


Gezonde oorsprong



Gezonde relatie met God



Scheppingsmenu

leven in zich dragend voedsel voor de mens 

Zaaddragend : granen, noten, zaden

Vruchtdragend:  fruit, vruchtgroenten, peulvruchten

De Levensboom

Dieren: het groene kruid



Zondeval



Voeding na zondeval

Levend voedsel, met toevoegingen voor ons welzijn:

• Zaaddragende planten en vruchtbomen

• Wortels, stengels, blad, bloem en kiem

• Vlees / vis (b12)

• Zuivel / eieren (b12)

• Geneeskrachtige kruiden



God wil nog steeds bij de 
mensen wonen, in ‘skenos’



‘Skenos’/tent/ziel

Skenos = 

tent, tabernakel, plek waar God de mens ontmoet

Ook: ziel  

Ziel is denken, voelen, willen

2 kor. 5 : 2



Je lichaam = skenos/tempel

1 Kor 6 : 19

Ons lichaam is een tempel voor de Heilige Geest

Rom. 12:1

…een God welgevallig reukoffer

2 Kor 2: 19

De Heilige Geest wil door ons de kennis van Christus 
verspreiden als een aangename geur / reukoffer



Geest, ziel, lichaam



Gezond leven als christen, waarom zou je?!

• Gods leefstijlregels zijn voor ons welzijn!

• Gehoorzaamheid (Hem vertrouwen) 

• Aanbidding  (Hem eren)

• Onze roeping = met Hem wandelen in geloof

• ‘Fitte soldaten’ in de strijd

• Gezond is goed voor jezelf

• Is goed voor je naaste

• Is beter voor de samenleving / fair



Niet gezond en ook niet fair…

Voorbeelden:

Hoogwaardige zaden en peulvruchten (voor de 
mens) worden tegenwoordig in diervoeding 
verwerkt. Dit gaat regelrecht in tegen de 
voedselverdeling van de Tora. Disbalans/onrecht

Dierlijk voedsel voor herbivoren: gekke koeienziekte

Varkensvlees / elke dag vlees eten: niet gezond!



Wie zit er in jouw tempel/ziel 
op de troon?



Aan wie of wat offeren wij?



‘Offervlees’ / mammon

In Nederland jaarlijks 45 miljoen kuikens ‘slachtafval’ 
>>> voer/medicatie voor andere dieren

MKZ crisis in 2001 >>> 265.000 runderen, schapen 
en geiten ‘uit voorzorg’ gedood (en verbrand), ook 
dieren van niet-besmette bedrijven (i.v.m. export 
eisen anti-stoffen)



Gekke koeienziekte

Herbivoren/vegetarische koeien kregen gedwongen 
krachtvoer met besmet dierlijk afval te eten 

1988:  180.000 besmette koeien in Engeland

Meer dan 4 miljoen koeien werden ‘preventief’ 
geruimd (gedood, geofferd)

N.b. Diermeel is sinds 1999 officieel verboden in NL



(On)rechtvaardigheid

• Onrechtmatig toegevoegde overvloed (uitbuiting, 
minachting voor Gods leefregels t.a.v. de schepping 
en de medemens) keert zicht niet alleen geestelijk 
maar ook lichamelijk tegen de rijke (Jak. 5:1-4) met 
o.a. welvaartziekten.



Artikel Lancet



Leestip/studiedagen:



Pauze



Bravo vitaliteitscheck



Punten



E-book / mailadres

Jonger, fitter, slanker, 

de 12 basics voor een gezonder leven

info@gezondenweldoen.nl



Dank voor jullie aandacht


