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Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen 
we voor iedereen die de Bijbel relevant vindt. Maar hoe groot is die groep 
eigenlijk anno 2017? Wat zijn aanleidingen om de Bijbel erbij te pakken? Wat 
voor hulpmiddelen gebruiken ze daarbij en wat doet het lezen van de Bijbel 
met hen? Als we hier meer inzicht in verwerven, kunnen we bijbellezers van 
nu beter voorzien in wat zij nodig hebben.  

Om al die vragen te beantwoorden heeft het NBG daarom in 2016 en 2017 
onderzoek gedaan naar bijbelgebruik in Nederland. Daarbij hebben we  
samengewerkt met het Centrum voor contextuele Bijbelinterpretatie, dat  
had een adviserende rol en was mede-uitvoerder van het kwalitatieve deel. En 
met onderzoeksbureau Blauw, dat gaf advies en was verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het kwantitatieve deel en de eindrapportage.

Het onderzoek had twee hoofddoelen. Aan de ene kant wilden we in kaart 
brengen hoe het er op dit moment voor staat met Nederlanders die de Bijbel 
lezen. Van mensen die de Bijbel een beetje belangrijk vinden tot zeer relevant. 
Die verschillende groepen vormden ook meteen de tweede hoofdvraag. Is het 
in een verregaand ontzuilde en kerk-hoppende maatschappij nog zinvol om 
christelijk/bijbellezend Nederland primair in te delen op basis van kerklidmaat-
schap, of moeten we toe naar een nieuwe indeling?

Bijbelgebruik is een complex en persoonlijk onderwerp. Om daar recht aan te 
doen had het onderzoek zowel een kwalitatief als een kwantitatief deel. Het 
kwalitatieve deel vond plaats in het derde kwartaal van 2016. In een zestal 
gesprekken werden de deelnemers in kleine groepen bevraagd over hun 

overtuigingen met betrekking tot de Bijbel en hun frequentie en manier van 
bijbellezen. De vermoedens die we op basis van dit deel konden formuleren, 
zijn vervolgens in het kwantitatieve online-onderzoek getoetst. Die vragenlijst 
is door 756 deelnemers boven de 18 jaar ingevuld die aangaven zichzelf als 
christen te beschouwen en de Bijbel op z’n minst ‘niet relevant, maar ook niet 
irrelevant’ te vinden. 

We zijn blij dat we door middel van dit rapport de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek met u kunnen delen. Om alvast een tipje van de sluier te 
lichten: alles wijst erop dat een nieuwe segmentatie van bijbellezend Neder-
land zinvol is. Een segmentatie waarbij niet langer iemands kerkelijke achter-
grond centraal staat, maar waarbij gekeken wordt naar de rol die de Bijbel in 
iemands leven speelt.    

In het algemeen kunnen we concluderen dat de Bijbel zijn lezers in beweging 
blijft zetten, maar ook dat een groeiende groep moeite heeft om de relevan-
tie van de Bijbel voor het leven nu te ervaren. Aan ons de uitdaging om in te 
spelen op de drivers die hen motiveren om wel in de Bijbel te lezen, en de 
drempels die zij ervaren weg te nemen. Dit rapport biedt daartoe meer dan 
voldoende aanknopingspunten.

Veel leesplezier toegewenst!

Rieuwerd Buitenwerf
Algemeen directeur Nederlands Bijbelgenootschap

NBG-onderzoek Bijbelgebruik in Nederland 



4

Christelijk Nederland
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Bijbelgebruik
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Wat doet de Bijbel met christenen?
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Nieuw perspectief?
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Doelgroepen
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Binnen segmenten brede waaier aan 
kerkelijke achtergronden
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Doelgroepen

* EO-onderzoek naar behoeftegroepen in christelijk Nederland 2016 (‘Bloemmodel’). 

*
* * *
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Het woord van God
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De waarheid
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Aard van de ondersteuning
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Typen uitleg terug te brengen tot 3 hoofdstijlen



FACTSHEETS
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Radicaal-actief - Demografie



17

Radicaal-actief - Bijbelgebruik

* In veel gevallen slaat dit niet op 
  ‘De Basisbijbel’ maar ‘een basisbijbel’

*
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Radicaal-actief - Houding en behoeften
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Radicaal-passief - Demografie
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Radicaal-passief - Bijbelgebruik

* In veel gevallen slaat dit niet op 
  ‘De Basisbijbel’ maar ‘een basisbijbel’

*



21

Radicaal-passief - Houding en behoeften
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Liberaal-actief - Demografie
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Liberaal-actief - Bijbelgebruik

* In veel gevallen slaat dit niet op 
  ‘De Basisbijbel’ maar ‘een basisbijbel’

*
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Liberaal-actief - Houding en behoeften
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Liberaal-passief - Demografie



26

Liberaal-passief - Bijbelgebruik

* In veel gevallen slaat dit niet op 
  ‘De Basisbijbel’ maar ‘een basisbijbel’

*
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Liberaal-passief - Houding en behoeften
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Lateraal - Demografie
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Lateraal - Bijbelgebruik

* In veel gevallen slaat dit niet op 
  ‘De Basisbijbel’ maar ‘een basisbijbel’

*
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Lateraal - Houding en behoeften
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Verantwoording (1)



32

Verantwoording (2)




