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Activiteit 6: Stellingen 
 

Stelling 1: Mensen die religie zeer belangrijk vinden in het leven eten meer vlees dan mensen die 

religie zeer onbelangrijk vinden. 

Stelling 2: Mensen die religie zeer belangrijk vinden in het leven eten minder vlees dan mensen die 

religie zeer onbelangrijk vinden. 

 

Argumentatie: Sommige mensen vinden religie heel belangrijk. Andere mensen vinden religie niet zo 

belangrijk. Maar binnen de groep mensen die religie heel belangrijk of juist niet zo belangrijk vinden, 

kunnen alsnog een boel verschillende interpretaties van religie bestaan. 

 

 

Stelling 3: Mensen die vinden dat je altijd moet doen wat er in een heilig boek staat eten meer vlees 

dan mensen die vinden dat je altijd zelf moet nadenken over wat er in een heilig boek staat. 

Stelling 4: Mensen die vinden dat je altijd moet doen wat er in een heilig boek staat eten minder 

vlees dan mensen die vinden dat je altijd zelf moet nadenken over wat er in een heilig boek staat. 

 

Argumentatie: Sommige mensen nemen wat er in heilige boeken (zoals de Koran) staat heel letterlijk. 

Andere mensen gaan wat losser met de heilige boeken om. In heilige boeken staan onder andere 

teksten over het eten van vlees.  

 

 

Stelling 5: Mensen die elke dag in een gebedshuis voor een religieuze dienst komen eten meer vlees 

dan mensen die een paar keer per jaar in een gebedshuis voor een religieuze dienst komen. 

Stelling 6: Mensen die elke dag in een gebedshuis voor een religieuze dienst komen eten minder 

vlees dan mensen die een paar keer per jaar in een gebedshuis voor een religieuze dienst komen. 

 

Argumentatie: Sommige mensen gaan heel vaak naar gebedshuizen, zoals moskeeën. Andere mensen 

gaan minder vaak. In gebedshuizen worden diensten gegeven waarin onder andere wordt gesproken 

over het eten van vlees.  
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