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1 Inleiding 

In de periode oktober 2020 – januari 2021 hebben onderzoekers van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Baptisten Seminarium Am-

sterdam een grootschalig veldonderzoek gehouden naar evangelische protestanten in 

Nederland.1 Met ondersteuning van verschillende organisaties binnen de evangelische 

beweging in Nederland, zoals onder meer de Evangelische Omroep, MissieNederland, 

Opwekking en de Christelijke Hogeschool Ede, is een link naar een online vragenlijst 

gepubliceerd in nieuwsbrieven en op internetfora en is een poging ondernomen om 

evangelische protestanten in de breedste zin van het woord te bevragen. Uiteindelijk 

hebben 1112 mensen van 18 jaar of ouder de vragenlijst ingevuld. Dit rapport biedt een 

eerste overzicht van de antwoorden van deze 1112 respondenten. Hierbij wordt achter-

eenvolgens aandacht besteed aan enkele algemene achtergrondgegevens van deze res-

pondenten, hun kerkelijke betrokkenheid, hun geloofsovertuigingen en geloofsoriënta-

ties, en tenslotte aan hun waardenoriëntaties. Het rapport sluit af met een korte samen-

vatting van de belangrijkste bevindingen en geeft een eerste aanzet tot verdere vervolg-

vragen. 

 

Over welke groep zegt dit onderzoek iets? Met betrekking tot deze vraag zijn twee op-

merkingen van belang. De eerste opmerking betreft de wijze van steekproeftrekking. 

Het evangelische protestantisme is ook in Nederland divers en veelkleurig en kent niet 

één overkoepelende organisatie met een centrale ledenadministratie. Dit maakt het 

trekken van een kanssteekproef onmogelijk en daarom is in dit onderzoek gebruik ge-

maakt van een zogenaamde gemakssteekproef. Via diverse kanalen en met behulp van 

verschillende kerkgenootschappen en organisaties binnen het evangelische protestan-

tisme (zie o.a. de lijst van organisaties op de voorkant) is breed geworven onder gelovi-

gen die zichzelf als ‘evangelisch’ of ‘evangelisch protestants’ verstaan. Op basis hier-

van wordt in dit rapport een algemeen beeld van deze evangelische protestanten ge-

schetst, maar dit beeld kan niet als representatief voor het evangelische protestantisme 

als zodanig worden beschouwd. Dit evangelische protestantisme staat doorgaans voor 

een bepaalde wijze van geloven, waarin onder andere een persoonlijke geloofservaring, 

orthodoxe overtuigingen rondom kruis, opstanding en bijbel, en praktijken als aanbid-

dingsmuziek, zending en geloofsgesprek in kleine groepen centraal staan. In hoeverre 

 
 

 
1
 Naast de auteurs van dit rapport zijn de volgende onderzoekers betrokken bij het onderzoek: Prof. Dr. Peer 

Scheepers (Radboud Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Afdeling Sociologie, Radboud Universi-

teit), Prof. Dr. Henk Bakker (Vrije Universiteit, James Wm. McClendon Chair for baptistic and evangelical theolo-

gies), Prof. Dr. Miranda Klaver (Vrije Universiteit). 
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deze algemene identiteitskenmerken nog steeds bepalend zijn voor de mensen die wij 

via de verschillende nieuws- en informatiekanalen van de genoemde kerkgenootschap-

pen en organisaties hebben weten te bereiken, is dan ook een belangrijk vraag van dit 

onderzoek.  

 

Een tweede opmerking heeft betrekking op nog een andere beperking van dit onder-

zoek. Aan dit onderzoek hebben vooral gelovigen meegedaan die zich verbonden we-

ten aan kerkgenootschappen of organisaties met een relatief hoge organisatiegraad (en 

vermoedelijk zijn dit in verhouding vaak respondenten met een hoog opleidingsni-

veau). De meeste respondenten komen uit de orthodox-gereformeerde kerken, de Unie 

van Baptistengemeenten en de Kerk van de Nazarener, evenals enkele grotere kerken 

binnen het evangelisch Protestantisme. Andere groepen, zoals mensen die betrokken 

zijn bij migrantenkerken, internationale kerken en diverse charismatische en Pinkster-

kerken, zijn beduidend minder vertegenwoordigd. Dat heeft vooral te maken met de 

vaak meer vloeibare wijze waarop deze groepen georganiseerd zijn en de wijze waarop 

de vragenlijst verspreid is. Ook het feit dat de vragenlijst in het Nederlands is afgeno-

men, kan daarop van invloed zijn. 

 

Dit onderzoek gaat dus vooral over het relatief (hoogopgeleide) blanke, georganiseerde 

segment van de bredere evangelische beweging in Nederland en is niet representatief 

voor de gehele populatie evangelische protestanten in Nederland. Dat neemt echter niet 

weg, dat de wijze waarop de gegevens verzameld zijn de meest omvattende benadering 

van het evangelische protestantisme in Nederland tot nu toe is. Dit maakt het onderha-

vige onderzoek uniek in zijn soort. 
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2 Achtergrondgegevens 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een algemene beschrijving gegeven van de achter-

grond van de respondenten. In de eerste paragraaf wordt aandacht besteed aan een aan-

tal algemene achtergrondgegevens, waarna in de tweede paragraaf de maatschappelijke 

participatie en oriëntatie van de respondenten aan bod komen. In de derde paragraaf 

worden de belangrijkste bevindingen samengevat.  

 

2.1 Algemene achtergrondgegevens  

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan algemene kenmerken zoals: geslacht, 

leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, werk, inkomen en geografische spreiding. 

Om het specifieke profiel van de groep respondenten beter naar voren te laten komen, 

zal daarbij waar mogelijk steeds een vergelijking worden gemaakt met de Nederlandse 

bevolking op basis van gegevens van het CBS. 

 

Allereerst het geslacht en de leeftijd van de respondenten. Net zoals de Nederlandse 

bevolking van 18 jaar en ouder zijn de respondenten gelijk verdeeld naar geslacht: on-

geveer 50% is man en 50% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar en ook dit wijkt 

 

Figuur 2.1 Leeftijd – vergelijking respondenten (binnenste ring) met Nederlandse be-

volking (buitenste ring) (n=1106) 
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nauwelijks af van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 

ouder die 49,5 jaar bedraagt. Wel zijn in verhouding veel respondenten (53%, Figuur 

2.1 binnenste ring) tussen de 40 en 65 jaar (landelijk 34%, buitenste ring). 

 

Figuur 2.2 vergelijkt de burgerlijke staat van de respondenten (binnenste ring) met de 

burgerlijke staat van de Nederlandse bevolking (buitenste ring). Te zien is dat het 

grootste deel van de respondenten (76%) gehuwd is, 15% is alleenstaand. Van de Ne-

derlandse bevolking is ongeveer de helft getrouwd en ruim een derde alleenstaand. 

Daarnaast kent de Nederlandse bevolking als geheel ook relatief meer mensen van wie 

de partner is overleden of die zijn gescheiden.2 

 

Figuur 2.2 Burgerlijke staat – vergelijking respondenten (binnenste ring) met Neder-

landse bevolking (buitenste ring) (n=1110) 

 

 

Ook wat betreft opleidingsniveau wijken de respondenten (Figuur 2.3 binnenste ring) 

af van de Nederlandse bevolking. Verreweg de meeste respondenten (75%) zijn hoog 

opgeleid, gevolgd door ongeveer een vijfde deel (21%) dat een middelbare opleiding 

heeft en slechts een zeer klein gedeelte (4%) dat laag is opgeleid.3 In de Nederlandse 

beroepsbevolking is het aandeel hoogopgeleiden met 30% veel lager en het aandeel 

middelbaar en laagopgeleiden met respectievelijk 28% en 42% veel hoger. 

  
 

 

 
2
 CBS: Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat per 1 januari. Geraadpleegd op 11 juni 2021. https://open-

data.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?ts=1623404494655. 
3
 Laag opgeleid staat voor basisonderwijs/VMBO/MAVO, middelbaar voor MBO/HAVO/VWO en hoger voor 

HBO/Universiteit. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82275NED/table?fromstatweb. 

76%

2%
2%
3%

2%

15%

49%

10%

6%

35%

Gehuwd/Geregistreerd
partnerschap

Samenwonend (zonder
registratie)

Partner maar niet
samenwonend

Gescheiden zonder
partner

Weduwe/weduwnaar
zonder partner

Ongehuwd zonder
partner

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?ts=1623404494655
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?ts=1623404494655
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82275NED/table?fromstatweb
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Figuur 2.3 Opleidingsniveau – vergelijking respondenten (binnenste ring) met Neder-

landse bevolking (buitenste ring) (n=1105) 

 

 

Naast opleiding zeggen ook werk en inkomen iets over de sociaaleconomische status 

van de respondenten. Bijna twee derde van de respondenten (65%) heeft betaald werk, 

een klein deel (7%) is werkzaam als ZZP’er en ruim een kwart (28%) heeft geen vaste 

baan, bijvoorbeeld omdat ze arbeidsongeschikt, werkloos of met pensioen zijn. Ook 

van de gehele Nederlandse bevolking (15-75 jaar) heeft ongeveer twee derde betaald 

werk.4 Wat inkomen betreft, heeft 70% van de respondenten de beschikking over een 

netto gezinsinkomen van meer dan €2.500,- per maand (minimaal €30.000 per jaar), 

voor alle Nederlandse huishoudens is dit 42%.5 Gezien het opleidingsniveau van de 

respondenten is dit niet verwonderlijk en is dit illustratief voor hun relatief hoge soci-

aaleconomische status. 

 

Als laatste dient nog vermeld te worden dat de respondenten vooral woonachtig zijn in 

de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. De 

meeste respondenten zijn dus woonachtig in het midden van het land in de provincies 

die, met uitzondering van de provincie Noord-Holland, traditioneel tot de Nederlandse 

Bible belt worden gerekend. Figuur 2.4 is een grafische weergave van de geografische 

 
 

 
4
 CBS: Arbeidsdeelname kerncijfers 2020 4e kwartaal.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?ts=1623763796523. 
5
 CBS Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken 2019.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?ts=1624002664983. 
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https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?ts=1623763796523
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?ts=1624002664983
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spreiding van de respondenten. Hoe donkerder van kleur een gebied op de kaart is af-

gebeeld, hoe groter de concentratie respondenten in dat gebied. 

 

Figuur 2.4 Geografische spreiding van de respondenten 

 

 

 

2.2 Maatschappelijke participatie en oriëntatie 

In deze tweede paragraaf wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke participatie 

en oriëntatie van de respondenten. Hierbij wordt allereerst gekeken naar het verrichten 

van vrijwilligerswerk en het geven van geld aan goede doelen. Tevens wordt hierbij in-

gegaan op stemgedrag, lidmaatschap van een omroep en belangrijke nieuwsbronnen. 
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Van de respondenten doet bijna de helft (47%) vrijwilligerswerk ten dienste van de 

bredere samenleving, naast eventueel vrijwilligerswerk ten dienste van de kerk (dit 

komt in paragraaf 3.2.1 aan bod). Ter vergelijking, in 2019 was zo’n 40% van de Ne-

derlandse bevolking als vrijwilliger actief.6 De respondenten die op deze wijze actief 

zijn voor de samenleving besteden daar gemiddeld elf uur per maand aan. Nagenoeg 

alle respondenten (95%) doneren geld aan algemeen christelijke goede doelen; gemid-

deld ongeveer €110 per maand (donaties aan de eigen kerk komen in paragraaf 3.2.1 

aan bod). En ook het doneren aan niet-christelijke, oftewel seculiere, goede doelen is 

heel gebruikelijk. Zo’n 85% doet dit, maar de gemiddelde bijdrage is wel een stuk la-

ger (gemiddeld €25 per maand). Ter vergelijking, in 2018 gaf een Nederlander gemid-

deld zo’n €28 per maand aan religieuze en niet-religieuze doelen samen,7 terwijl de res-

pondenten aan goede doelen (christelijk en seculier; de eigen kerk laten we hier buiten 

beschouwing) gemiddeld ruim €130 per maand doneren. Dit laat zien dat in vergelij-

king met de Nederlandse bevolking de respondenten niet alleen iets vaker als vrijwilli-

ger actief zijn maar vooral ook meer doneren. 

 

Figuur 2.5 Stemgedrag – vergelijking met de Nederlandse bevolking (n=1112) 

 

 

Figuur 2.5 geeft het stemgedrag van de respondenten weer en vergelijkt dit tevens met 

de uitslag van de recente Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Het stemgedrag 

 
 

 
6
 René Bekkers, Barbara Gouwenberg en Theo Schuyt, Geven in Nederland 2020. Huishoudens, nalatenschappen, 

fondsen , bedrijven, goededoelenloterijen en vrijwilligers (Amsterdam: VU, 2020), 152-53. 

7
 Bekkers, Gouwenberg en Schuyt, Geven in Nederland 2020, 58. 
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van de respondenten wijkt duidelijk af van het stemgedrag van de Nederlandse bevol-

king tijdens de laatste verkiezingen. Terwijl de Nederlanders bij de Tweede Kamerver-

kiezingen op een groot aantal verschillende partijen stemden, hebben de respondenten 

een sterke voorkeur voor de ChristenUnie (65%, tegenover 3% van álle stemgerech-

tigde Nederlanders). In verhouding met álle stemgerechtigde Nederlanders hebben de 

respondenten ook iets vaker een voorkeur voor de SGP en minder vaak een voorkeur 

voor de volgende partijen: SP, PvdA, D66, CDA, VVD, Forum voor Democratie en 

PVV.  

 

Wat de oriëntatie op de media betreft, is allereerst interessant te vermelden dat onge-

veer de helft van de respondenten (49%) lid is van een omroep. Hierbij is de EO veruit 

het populairst: van de respondenten die aangeven lid te zijn van een omroep is ruim 

90% lid van de EO. Als het gaat om belangrijke bronnen van nieuws, noemen de 

meeste respondenten de NOS als belangrijkste nieuwsbron (zie Figuur 2.6). Zo geeft 

bijna 60% aan NOS.nl als een belangrijke nieuwsbron te beschouwen en bijna de helft 

verwijst hiervoor naar het NOS journaal. Wat dagbladen betreft, zijn de christelijke 

dagbladen Nederlands Dagblad en Trouw de meest belangrijke bronnen voor nieuws 

en actualiteiten; het Reformatorisch Dagblad is beduidend minder populair onder de 

respondenten. Soortgelijke gegevens met betrekking tot de Nederlandse bevolking zijn 

helaas niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is de respondenten op dit punt te 

vergelijken met de Nederlandse bevolking.  

 

Figuur 2.6 Nieuwsbronnen (n=1112) 
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2.3 Samenvatting 

Wat de algemene achtergrond van de respondenten betreft, valt allereerst het hoge aan-

tal gehuwden op en, bijgevolg, het lage aantal alleenstaanden en mensen dat ongehuwd 

samenwoont. Verder valt op dat de sociaal-economische status van de respondenten 

hoog is. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft een hoge opleiding afge-

rond en daarnaast heeft de meerderheid ook nog inkomen uit een vaste baan, waarbij 

70% van de respondenten een netto gezinsinkomen heeft dat hoger is dan €2.000,- per 

maand. Tot slot is nog vermeldenswaard dat de meeste respondenten woonachtig zijn 

in het midden van het land. 

 

Naast deze hoge sociaal-economische status geven de respondenten ook blijk van een 

relatief sterke oriëntatie op de samenleving. Bijna de helft van de respondenten doet 

vrijwilligerswerk ten dienste van de bredere samenleving en meer dan 80% doneert 

geld aan niet-christelijke goede doelen. Qua stemgedrag zijn de meeste respondenten 

georiënteerd op de ChristenUnie. Informatie over de samenleving halen de responden-

ten vooral uit de traditionele, niet-commerciële media als de NOS en kranten als het 

Nederlands Dagblad en Trouw. 
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3 Kerkelijke betrokkenheid 

In dit hoofdstuk zal de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten nader worden be-

keken. In de eerste paragraaf zal dieper worden ingegaan op de huidige kerkelijke ach-

tergrond en het kerkelijk verleden van de respondenten. In de tweede paragraaf zullen 

de verschillende vormen van hun kerkelijke betrokkenheid worden besproken, waarbij 

ook aandacht wordt besteed aan de invloed van de coronacrisis op deze kerkelijke be-

trokkenheid. In de derde paragraaf worden de belangrijkste resultaten samengevat. Ten 

einde de validiteit en betrouwbaarheid van de onderstaande resultaten te waarborgen, is 

bij het verzamelen van de betreffende gegevens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande meetinstrumenten. 

 

3.1 Huidige kerkelijke achtergrond en kerkelijk verleden 

Wat de huidige kerkelijke achtergrond betreft, wordt allereerst een overzicht gegeven 

van de verschillende denominationele achtergronden van de respondenten en wat de 

formele status is van hun betrokkenheid bij een kerk of geloofsgemeenschap. Indien 

respondenten niet of niet meer betrokken zijn bij een geloofsgemeenschap, wordt ook 

aangegeven waarom dit volgens hen niet (meer) het geval is. Verder wordt ook aange-

geven of de respondenten gedoopt zijn en/of belijdenis hebben gedaan en wat de kerke-

lijke achtergrond van hun eventuele partner is. 

  

Bijna alle respondenten (96%) zijn betrokken bij een kerkelijke gemeenschap. Zoals 

Figuur 3.1 laat zien, is 30% van de respondenten betrokken bij een evangelische kerk8 

en een kwart bij een Baptistengemeente.9 Bijna 20% is betrokken bij een van orthodox-

gereformeerde kerken (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gerefor-

meerde Kerken en Christelijk Gereformeerde Kerken)10 en eveneens bijna 20% bij de 

 
 

 
8
 Van de respondenten die bij de vraag naar kerkgenootschap ‘Evangelische of Pinkstergemeenten’ hebben inge-

vuld,  is ruim een derde (36%) betrokken bij de Kerk van de Nazarener, 7% bij een gemeente aangesloten bij de 

VPE. De rest (57%) is betrokken bij één van de overige evangelische en/of Pinkstergemeenten. 
9
 Van de respondenten die betrokken zijn bij een Baptistengemeente is 53% aangesloten bij de Unie van Baptisten-

gemeenten, 20% bij een gemeente behorend tot de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten); de reste-

rende respondenten (27%) zijn betrokken bij een onafhankelijke Baptistengemeente. 
10

 Van de orthodox-gereformeerden is 58% betrokken bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, 20% bij Christe-

lijk Gereformeerde Kerken en 22% bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
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Protestantse Kerk in Nederland (PKN).11 Andere kerkelijke gezindten zijn zeer klein. 

Een kleine groep respondenten (7%) geeft aan bij meerdere kerken (bijv. evangelisch 

en PKN) betrokken te zijn12. Eveneens een kleine groep (4%) geeft aan dat ze niet bij 

een kerkelijke gemeenschap betrokken zijn. Als reden hiervoor geven ze vooral aan dat 

ze teleurgesteld zijn geraakt in de kerk of dat ze in hun omgeving geen kerk hebben ge-

vonden die bij hen past.13 

 

Figuur 3.1 Kerkelijke achtergrond (n=1112) 

 

 

Wat betreft de status van hun betrokkenheid, geven de meeste respondenten (88%) aan 

ook daadwerkelijk lid van een kerk of geloofsgemeenschap te zijn, de anderen zijn 

geen lid maar staan wel geregistreerd of zijn als gast betrokken. De meeste responden-

ten zijn dus formeel bij een kerk of geloofsgemeenschap betrokken, hetgeen ook blijkt 

uit het feit dat vrijwel alle respondenten (99%) gedoopt zijn (zie Figuur 3.2). Hiervan is 

iets minder dan de helft (45%) alleen als kind gedoopt, veelal gevolgd door belijdenis, 

en iets meer dan de helft (54%) ook of alleen als volwassene. Deze volwassendoop 

komt met name voor onder evangelische respondenten of respondenten betrokken bij 

 
 

 
11

 De PKN-respondenten zijn verdeeld over verschillende kerkelijke stromingen en modaliteiten. Zo rekent 27% 

zich tot de Gereformeerde Bond en 22% noemt zich confessioneel. Opvallend is dat slechts 11% van de PKN-res-

pondenten zich tot de evangelisch stroming binnen de PKN rekent. 21% rekent zich tot geen enkele modaliteit. 

12
 Deze respondenten zijn uiteindelijk ingedeeld bij de kerk waar ze zich het meest bij betrokken voelen. 

13
 In het vervolg van dit rapport laten we deze verdere indeling in kerkgenootschappen en denominaties buiten be-

schouwen en richten we ons uitsluitend op de volgende zes hoofdcategorieën: evangelisch, baptist, orthodox gere-

formeerd, PKN, overig en geen.  
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een Baptistengemeente (zie Figuur 3.3). Binnen de PKN en de orthodox-gereformeerde 

kerken is daarentegen de kinderdoop de norm. 

 

Figuur 3.2 Doop en belijdenis (n=1066) 

 

 

Figuur 3.3 Doop en belijdenis naar kerkelijke achtergrond (n=1007) 

 

 

De vragenlijst bevatte ook enkele vragen naar de kerkelijke achtergrond van de eventu-

ele partner. Zoals eerder aangegeven in paragraaf 2.1 heeft zo’n 80% van de respon-

denten een partner. Deze partner gaat in de meeste gevallen (86%) naar dezelfde kerk 

als de respondent en slechts in 5% van de gevallen naar een andere kerk. Ongeveer 

10% van de partners is in het geheel niet kerkelijk. Zoals te verwachten viel, is er dus 

1%

11%

34%

34%

20%

Geen doop

Kinderdoop

Kinderdoop + belijdenis

Kinder- + volwassendoop

Volwassendoop

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PKN

Orthodox-gereformeerd

Baptist

Evangelisch

Geen doop Kinderdoop Kinderdoop + belijdenis

Kinder- + volwassendoop Volwassendoop



 15 

sprake van een grote overlap tussen de kerkelijke achtergrond van de respondent en 

zijn of haar partner. 

 

Het kerkelijk verleden van de respondenten heeft betrekking op de kerkelijke betrok-

kenheid tijdens hun jeugd (12-15 jaar). Hiertoe wordt nagegaan of de respondenten tij-

dens hun jeugd betrokken waren bij een kerk of geloofsgemeenschap en, zo ja, welke 

kerk of geloofsgemeenschap dit dan was. Tevens wordt hierbij aangegeven of de res-

pondenten tijdens hun jeugd kerkelijke vieringen bezochten en of er bij hen thuis uit de 

bijbel werd gelezen en werd gebeden bij de maaltijden. 

 

Verreweg de meeste respondenten (91%) waren in hun jeugd reeds verbonden met een 

kerk of geloofsgemeenschap. Maar veel van deze jeugdige kerkleden zijn op weg naar 

de volwassenheid overgestapt naar een andere kerk of geloofsgemeenschap. Een sub-

stantieel deel van de evangelische christenen en Baptisten onder de respondenten had 

tijdens de jeugd dus een andere kerkelijke identiteit. Dit wordt grafisch weergegeven in 

Figuur 3.4, waarbij de buitenste ring het huidige kerklidmaatschap van de respondenten 

weergeeft en de binnenste ring het kerklidmaatschap tijdens de jeugd. 

 

Figuur 3.4 Kerklidmaatschap– vergelijking jeugdig (binnenste ring) met huidig (bui-

tenste ring) (n=1006)14 
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Hoe hebben de verschuivingen tussen het jeugdig en huidig kerklidmaatschap plaatsge-

vonden? Van de respondenten die nu betrokken zijn bij een evangelische kerk was on-

geveer 70% tijdens de jeugd betrokken bij een andere niet-evangelische kerk of ge-

loofsgemeenschap, vooral de PKN (31%). Van de respondenten die betrokken zijn bij 

een Baptistengemeente, was zelfs ongeveer 75% tijdens de jeugd betrokken bij een an-

dere kerk dan een Baptistengemeente met ook weer een groot deel dat vroeger betrok-

ken was bij de PKN (34%). Opvallend is verder dat ongeveer 15% procent van de res-

pondenten die nu betrokken zijn bij een evangelische of Baptistengemeente tijdens hun 

jeugd helemaal niet betrokken was bij een religieuze gemeenschap. 

 

Aangezien zo’n 90% van de respondenten tijdens de jeugd reeds verbonden was met 

een kerk of geloofsgemeenschap, is het niet verwonderlijk dat veel respondenten ook 

expliciet met het geloof zijn opgevoed.. Zo bezocht ruim 90% van de respondenten tij-

dens de jeugd een keer per week of vaker een kerkelijke viering, 90% van hen bad één 

of meerdere keren per dag bij de maaltijden en ongeveer 70% is opgegroeid in een ge-

zin waarin minimaal een keer per dag uit de Bijbel werd gelezen (zie figuur 3.5). 

 

Figuur 3.5 Geloofspraktijken tijdens de jeugd (n=1006-1112) 

 

 

 

3.2 Vormen van kerkelijke betrokkenheid 

Deze paragraaf presenteert de verschillende manieren waarop de respondenten betrok-

ken zijn bij een kerk of geloofsgemeenschap. Daartoe wordt in een eerste subparagraaf 

aandacht besteed aan traditionele vormen van betrokkenheid, zoals kerklidmaatschap 

en het bezoeken van kerkelijke vieringen, waarna in een tweede subparagraaf enkele 

alternatieve vormen van geloofsverbondenheid worden belicht. Hierbij dient vermeld 
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te worden, dat de vragenlijst is afgenomen in een periode dat het kerkelijk leven in Ne-

derland grotendeels stillag als gevolg van de coronamaatregelen. Aan de respondenten 

is daarom gevraagd om bij het invullen van de vragen met betrekking tot hun kerke-

lijke betrokkenheid uit te gaan van de situatie vóór de uitbraak van de coronacrisis. De 

vragenlijst bevatte ook enkele vragen omtrent het effect van de coronamaatregelen op 

de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. Hierover wordt in de derde subpara-

graaf gerapporteerd. 

 

3.2.1 Traditionele vormen van kerkelijke betrokkenheid 

Wat de meer traditionele vormen van betrokkenheid betreft, wordt hieronder aandacht 

besteed aan de kerkgang van de respondenten, aan individuele geloofspraktijken als 

Bijbellezen en bidden, en aan taken en activiteiten die men ten dienste van de eigen 

kerk of geloofsgemeenschap verricht alsmede aan geldelijke donaties die men aan die 

gemeenschap doet. Tevens wordt hierbij aandacht besteed aan de overlap tussen het 

kerkelijk en sociaal netwerk van de respondenten en aan de mate waarin de responden-

ten zich geaccepteerd weten in hun eigen kerkelijke gemeenschap. 

  

Van de respondenten bezoekt zo’n 80% één of meerdere keren per week kerkelijke vie-

ringen (zie Figuur 3.6), waarbij ruim een derde (36%) aangeeft ook met enige regel-

maat diensten te bezoeken van een andere kerk dan die van de eigen kerk of geloofsge-

meenschap. 

 

Figuur 3.6 Huidige kerkgang (n=1112) 
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Zo’n 90% van de respondenten viert avondmaal in de eigen kerk of geloofsgemeen-

schap. Daarnaast wordt door ongeveer een vijfde van de respondenten ook nog avond-

maal gevierd in een kleinere groep, met vrienden thuis en/of binnen het eigen gezin. 

Ook wordt door de respondenten veelvuldig gebeden en in de Bijbel gelezen (zie Fi-

guur 3.7). Ruim 80% van de respondenten bidt één of meerdere keren per dag en er 

zijn nauwelijks respondenten die nooit bidden. Bijbellezen gebeurt in bijna 60% van de 

gevallen ook één of meerdere keren per dag. Zo’n kwart van de respondenten leest één 

of meerdere keren per week in de Bijbel en een 15% doet dit incidenteel. Er zijn nau-

welijks mensen die nooit in de Bijbel lezen. 

 

Figuur 3.7 Huidige geloofspraktijken (n=1112) 

 

 

Naast het bezoeken van vieringen, het vieren van avondmaal, bidden en het lezen van 

de Bijbel zijn de respondenten ook nog op andere manieren bij hun kerk of geloofsge-

meenschap betrokken. Zo’n 70% geeft aan taken en activiteiten ten behoeve van de ei-

gen kerk of geloofsgemeenschap te verrichten. Figuur 3.8 geeft aan hoeveel procent 

van de respondenten betrokken is bij de verschillende taken en activiteiten die in de 

 
Figuur 3.8 Activiteiten ten behoeve van de eigen kerk of geloofsgemeenschap (n=1112) 
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kerk kunnen worden verricht (waarbij respondenten meerdere taken en activiteiten 

kunnen verrichten). Ruim 40% is actief in een huiskring of kleine groep, bij andere ta-

ken zoals gemeenteleiding, ondersteunende taken of jeugdwerk is 10-20% betrokken.  

 

Naast het verrichten van activiteiten is ook het doneren van geld een belangrijk indica-

tor van kerkelijke betrokkenheid. Gezien het voorafgaande, mag het geen verrassing 

zijn dat meer dan 90% van de respondenten geld geeft aan de eigen kerk of geloofsge-

meenschap. Gemiddeld doneren deze respondenten €125 per maand.  

 

Figuur 3.9 Hoeveelheid familieleden, vrienden en collega’s in dezelfde kerk (n=964-

1081) 
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De onderzoeksgegevens maken het ook mogelijk na te gaan in hoeverre het kerkelijk 

netwerk van de respondenten overlapt met hun sociale netwerk (zie figuur 3.9). We de-

finiëren een overlap tussen het kerkelijke en sociale netwerk van respondenten als 

groot wanneer minimaal de helft van de familie, vrienden of collega’s naar dezelfde 

kerk gaat. Er blijkt dan een vrij grote overlap te zijn tussen het kerkelijk netwerk en de 

eigen familie en vrienden; zo’n 40% van de respondenten geeft aan dat helft of meer 

van de vrienden dezelfde kerk bezoekt en wat de eigen familie betreft geldt dit voor on-

geveer een derde van de respondenten. Op de werkvloer is de overlap tussen het kerke-

lijke en sociale netwerk geringer: ongeveer 10% van de respondenten heeft een grote 

overlap. 

 

Tot slot is de respondenten ook nog gevraagd hoe zij hun plaats in de eigen kerk of ge-

loofsgemeenschap ervaren. Verreweg de meeste respondenten voelen zich hier thuis en 

geaccepteerd. Ruim drie kwart geeft aan dat er in hun kerk of geloofsgemeenschap 

ruimte is voor hun eigen opvattingen en eveneens ruim drie kwart dat ze zich in de ei-

gen kerk of geloofsgemeenschap thuis voelen, terwijl zo’n twee derde zegt dat hun ta-

lenten in de eigen kerk worden gezien en benut (zie Figuur 3.10). Dit laat echter onver-

let, dat nog altijd tussen de 20% en de 35% van de respondenten negatief oordeelt over 

hun plaats in de eigen kerk of hier ambivalent over is. 

 

Figuur 3.10 Waardering eigen plek in de kerk of geloofsgemeenschap (n=1035-1061) 
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3.2.2 Alternatieve vormen van geloofsverbondenheid 

Wat de alternatieve vormen van verbondenheid betreft, wordt hieronder uiteengezet of 

en, zo ja, hoe frequent de respondenten activiteiten verrichten als bijvoorbeeld het be-

zoeken van studiebijeenkomsten of het luisteren naar christelijke muziek. Hierbij wordt 

tevens aangegeven hoe inspirerend deze activiteiten voor de respondenten zijn. 

 

Zoals uit Figuur 3.11 blijkt, zijn de respondenten op verschillende manieren verbonden 

met het christelijk geloof. Zo’n twee derde neemt wekelijks deel aan activiteiten van de 

kerk naast het bezoeken van reguliere vieringen, ruim 60% luistert dagelijks tot weke-

lijks naar christelijke muziek en zo’n 45%, leest minimaal wekelijks christelijke boe-

ken of tijdschriften. Het bekijken of beluisteren van christelijke radio- en televisiepro-

gramma’s, het volgen van christelijke podcasts, blogs of vlogs of het informeel spreken 

met vrienden over het geloof doet ruim de helft meerdere keren per maand of vaker en 

ook het deelnemen aan activiteiten van christelijke organisaties, zoals retraites, studie-

bijeenkomsten en dergelijke, wordt door iets minder dan de helft van respondenten 

meerdere keren per jaar gedaan.  

 

Figuur 3.11 Alternatieve vormen van geloofsverbondenheid (n=1112) 

 

 

Onder de luisteraars en kijkers van christelijke radio- en televisieprogramma’s, is de 

EO verreweg de meest populaire omroep. Ruim 80% van deze respondenten beluistert 

en/of bekijkt de programma’s van de EO. Ongeveer 40% luistert naar Groot Nieuws 

Radio en eveneens 40% kijkt naar de KRO-NCRV; Family7 (20%) en New Faith Net-

work (7%) zijn minder populair.  

 

Figuur 3.12 Activiteiten (zeer) inspirerend voor het eigen geloofsleven (n=530-1070) 
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Door de respondenten die deze hierboven genoemde activiteiten verrichten, worden 

deze activiteiten veelal als (zeer) inspirerend voor het eigen geloofsleven ervaren (zie 

Figuur 3.12). Zo’n 80-90% van de respondenten die activiteiten van christelijke organi-

saties bijwonen, christelijke boeken en tijdschriften lezen, naar christelijke muziek luis-

teren of podcasts, blogs en vlogs volgen, vinden deze activitetien (zeer) inspirerend 

Van het deelnemen aan ‘online communities’ en het beluisteren en/of bekijken van 

christelijke radio- en televisieprogramma’s wordt door de respondenten die het betreft 

het minst vaak (respectievelijk door 58% en 53%) gezegd, dat men deze activiteiten als 

(zeer) inspirerend voor het eigen geloofsleven ervaart. 

 

3.2.3 Kerkelijke betrokkenheid in tijden van corona 

De coronacrisis heeft uiteraard ook grote invloed op de kerkelijke betrokkenheid van 

de respondenten. Het bijwonen van kerkelijke vieringen werd net als het deelnemen 

aan activiteiten van christelijke organisaties met de uitbraak van de coronacrisis vrijwel 

onmogelijk. Maar ook het informeel praten met vrienden over het geloof is door de co-

ronacrisis negatief beïnvloed. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dit als ge-

volg van de coronacrisis minder tot veel minder te doen. Daar staat tegenover dat de 

respondenten wel aangeven vaker op zoek te zijn gegaan naar andere vormen van ver-

bondenheid, zoals het deelnemen aan ‘online communities’, het volgen van podcasts, 

vlogs en blogs, het bekijken en/of beluisteren van christelijke radio- en televisiepro-

gramma’s, het luisteren naar christelijke muziek en het lezen van christelijke boeken en 

tijdschriften. 

 

Verbondenheid met de kerk of geloofsgemeenschap tijdens de coronacrisis moest an-

ders georganiseerd worden, deels via nieuwe virtuele mogelijkheden. Zo geeft ruim 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Activiteiten christelijke organisaties

Met vrienden over geloof praten

Christelijke boeken of tijdschriften lezen

Christelijke muziek luisteren

Christelijke podcasts, blogs, vlogs

Activiteiten kerk bezoeken

Online christelijke community

Christelijke radio en tv



 23 

80% van de betrokkenen bij een kerk of geloofsgemeenschap aan dat men tijdens de 

coronacrisis online diensten is gaan volgen en ongeveer de helft geeft aan dat men digi-

taal in kleine groepen bijeen komt. Tot slot geeft bijna 30% van de respondenten aan 

contacten met gemeenteleden te onderhouden via social media als Facebook en Whats-

app. Ook geeft ruim een derde aan dat er gedurende de coronacrisis toch nog mogelijk-

heden waren om als kerk of geloofsgemeenschap fysiek bij elkaar te komen. 

 

Gevraagd naar de impact van de coronacrisis op het gevoel van onderlinge verbonden-

heid, geeft maar liefst drie kwart van de respondenten aan de wekelijkse samenkomsten 

te missen en ruim de helft geeft aan zich in deze periode minder met hun kerk of ge-

loofsgemeenschap verbonden te voelen. Drie kwart spreekt de verwachting uit zich na 

de crisis weer net zo betrokken te voelen bij de eigen kerk of geloofsgemeenschap als 

ervoor. Dat geeft ook aan dat het resterende kwart van de respondenten aangeeft dat er 

door corona wel iets wezenlijk is veranderd in de mate van de betrokkenheid op de 

kerk. 

 

3.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk staat de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten centraal. In de 

eerste paragraaf is de huidige kerkelijke achtergrond en het kerkelijk verleden in kaart 

gebracht, waarna in de tweede paragraaf verschillende vormen van betrokkenheid bij 

kerk en geloof alsmede de invloed van de coronacrisis hierop zijn besproken. 

 

Wat betreft hun kerkelijke achtergrond zijn nagenoeg alle respondenten betrokken bij 

een kerk of geloofsgemeenschap. Het gaat hierbij vooral om de volgende vier kerke-

lijke denominaties of stromingen: Evangelisch (30%), Baptist (25%), orthodox-gere-

formeerd (18%) en Protestantse Kerk in Nederland (18%). De partners van de respon-

denten zijn doorgaans ook betrokken bij een kerk of geloofsgemeenschap en in bijna 

alle  gevallen is dat dezelfde kerk of geloofsgemeenschap als die van de respondent.  

 

Voor verreweg de meeste respondenten heeft hun kerkelijke betrokkenheid de vorm 

van een formeel lidmaatschap en daarnaast zijn de meeste respondenten ook gedoopt; 

hetzij als kind hetzij als volwassene. Bijna alle respondenten, zo’n 90%, waren ook al 

tijdens de jeugd betrokken bij een kerk of geloofsgemeenschap. Ongeveer 70% van zo-

wel de respondenten die momenteel bij een evangelische kerk betrokken zijn als bij een 

Baptistengemeente, was in hun jeugd bij een andere kerk betrokken, vooral de PKN. 

De jeugdige kerkelijke betrokkenheid van de respondenten blijkt ook uit het feit dat de 

overgrote meerderheid thuis met het geloof is opgevoed. De meeste respondenten be-

zochten tijdens hun jeugd minimaal een keer per week een kerkelijke viering en groei-

den op in gezinnen waarin regelmatig werd gebeden en uit de Bijbel werd voorgelezen.   
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De betrokkenheid van de respondenten bij een kerk of geloofsgemeenschap is groot en 

blijkt eerst en vooral uit de meer traditionele vormen van kerkelijke betrokkenheid. Het 

overgrote deel van de respondenten bezoekt wekelijks vieringen en viert tevens avond-

maal. Ook wordt door de respondenten veelvuldig gebeden en regelmatig tot zeer re-

gelmatig in de Bijbel gelezen. Daarnaast zijn de respondenten ook zeer betrokken bij 

de kerkelijke gemeenschap. Zeven op de tien respondenten verricht taken ten dienste 

van de eigen kerk of geloofsgemeenschap zoals in huiskringen en vrijwel alle respon-

denten doneren geld aan de eigen kerk; gemiddeld zo’n €125 per maand. Zo’n drie-

kwart van de respondenten geeft aan zich thuis en gehoord te voelen in de eigen kerk 

of geloofsgemeenschap, een kwart is daar ambivalent of negatief over. 

 

Naast deze meer traditionele vormen van kerkelijke betrokkenheid zijn de meeste res-

pondenten ook nog op diverse andere manieren betrokken op hun geloof. Geloofsinspi-

ratie vinden de respondenten vooral in het deelnemen aan verschillende activiteiten ge-

organiseerd door de eigen kerk of geloofsgemeenschap, maar ook in het praten met 

vrienden over het geloof en in het actief gebruik maken van diverse christelijke media. 

 

Tot slot is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de impact van de coronacrisis op de 

kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. Deze impact is groot en zorgt er vooral 

voor dat de fysieke betrokkenheid van de respondenten bij hun kerk of geloofsgemeen-

schap deels is veranderd in een digitale betrokkenheid. Veel respondenten zijn kerke-

lijke vieringen online gaan volgen. Daarnaast heeft de coronacrisis effect op het gevoel 

van verbondenheid. Respondenten geven aan de wekelijkse samenkomsten te missen 

en zich minder verbonden te voelen met de eigen kerk of geloofsgemeenschap. Overi-

gens verwachten verreweg de meeste respondenten dat zij zich na de coronacrisis weer 

net zo verbonden zullen voelen met hun kerk of geloofsgemeenschap als daarvoor, 

maar er is ook een groep voor wie er wezenlijk iets veranderd is in de mate van betrok-

kenheid.  
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4 Geloofsovertuigingen en geloofsoriëntaties 

In dit hoofdstuk zullen de geloofsovertuigingen en geloofsoriëntaties van de respon-

denten worden besproken. In de eerste paragraaf zullen de geloofsovertuigingen van de 

respondenten worden beschreven, waarna in de tweede paragraaf wordt toegelicht op 

welke manier de respondenten gelovig zijn. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

korte samenvatting. Ook de onderstaande gegevens zijn zoveel mogelijk verzameld 

met behulp van bestaande meetinstrumenten. 

 

4.1 Geloofsovertuigingen 

In deze paragraaf worden de geloofsovertuigingen van de respondenten besproken. 

Hierbij wordt allereerst nagegaan hoe men aankijkt tegen de verhouding van het chris-

tendom tot andere godsdiensten, hoe men de Bijbel ziet, hoe men aankijkt tegen de 

schepping, hoe men het eeuwig leven ziet en hoe men aankijkt tegen de geestelijke we-

reld. Tot slot zal worden toegelicht hoe de respondenten aankijken tegen de rol van de 

vrouw in de kerk en wat zij verstaan onder een missionaire kerk. 

 

Hoe de respondenten aankijken tegen de verhouding van het christendom tot andere 

godsdiensten is gemeten met behulp van zes stellingen. Drie van deze stellingen staan 

voor een zogenaamd monistisch perspectief, waarbij het christendom als de enige juiste 

weg tot verlossing wordt gezien; bijvoorbeeld: “Vergeleken met andere godsdiensten 

ligt de diepste waarheid in het christendom.” Tegenover dit monistisch perspectief staat 

een meer pluralistisch perspectief, van waaruit de verschillende godsdiensten juist als 

gelijke en even waardevolle wegen tot heil en verlossing worden gezien. 15 Een voor-

beeld van een stellingen dat dit pluralistisch perspectief weergeeft, is: “Alle godsdien-

sten hebben dezelfde waarde, zij vormen verschillende wegen tot dezelfde bevrijding.” 

De respondenten konden op een schaal van 1 ‘helemaal niet mee eens’ tot 5 ‘helemaal 

mee eens’ hun mate van instemming met deze stellingen aangeven. 

 

Tabel 4.1 Gemiddelde scores monisme en pluralisme (1 – 5) (n=1072-1097) 

Perspectief Gemiddelde Percentage ≥ 4 

Monisme 4,1 66% 

Pluralisme 1,8 3% 

 
 

 
15

 Deze vragen zijn ontleend aan: Paul Vermeer en Johannes A. Van der Ven, ‘Looking at the Relationship Be-

tween Religions. An Empirical Study among Secondary School Students’, Journal of Empirical Theology 17, 1 

(2004), 36-59. 
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Tabel 4.1 geeft de gemiddelde score per perspectief weer en laat zien dat de responden-

ten gemiddeld genomen instemmen met het monistisch perspectief, terwijl zij het plu-

ralistisch perspectief afwijzen. Ook toont de tabel het percentage respondenten dat vier 

of hoger scoort en dus (helemaal) instemt met het betreffende perspectief. Terwijl 

slechts een enkele respondent (3%) instemt met het pluralistisch perspectief, kan het 

monistisch perspectief op bijval rekenen van bijna twee derde van de respondenten. 

 

De Bijbel wordt door zo’n 60% van de respondenten gezien als een door de Geest geïn-

spireerd boek dat vraagt om interpretatie, terwijl een kleine 30% de Bijbel verstaat als 

van kaft tot kaft Gods onfeilbaar woord.16 De overige respondenten zien de Bijbel 

vooral als een verzameling oude verhalen met wijze lessen voor vandaag (11%). 

Slechts een enkeling (1%) vindt dat de Bijbel enkel mooie verhalen bevat. 

 

De respondenten hebben hun mening gegeven over een aantal stellingen ten aanzien 

van het geloof in de schepping. Meer dan 90% van de respondenten geeft aan te gelo-

ven dat het hele universum door God is geschapen en daarnaast gelooft bijna 40% dat 

God de aarde in zes dagen heeft geschapen. Ondanks dit scheppingsgeloof is ruim de 

helft (52%) van de respondenten van mening dat geloof in de schepping kan samen-

gaan met het erkennen van de evolutietheorie. 

 

Figuur 4.1 Visies op toekomst en eeuwig leven, % (helemaal) mee eens (n=1104-1110 ) 

 
 

 

 
16

 Vragen over de visie op de Bijbel en andere geloofsovertuigingen zijn ontleend aan: Hijme Stoffels, Wandelen 

in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse Evangelischen  (Kampen: Kok, 

1990); PEW, Global Survey of Evangelical Protestant Leaders (Washington: The PEW Forum on Religion and 

Public Life, 2011); Barna, Translating the Great Commission (The Barna Group, 2018).  
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Toekomstverwachtingen vormen een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. 

Figuur 4.1 toont hoe de respondenten aankijken tegen de toekomst en het eeuwig leven. 

Bijna alle respondenten (95%) geloven in een leven na de dood. En ook bijna alle res-

pondenten (91%) geloven dat Jezus Christus eens op de aarde zal terugkeren, ruim een 

derde denkt dat dit spoedig zal gebeuren. Over de andere toekomstverwachtingen zijn 

de respondenten meer verdeeld. Dit geldt vooral voor de opvatting dat ongelovigen 

naar de hel gaan, maar ook over de opvatting dat de stichting van de staat Israël een 

vervulling van Bijbelse profetieën is, zijn de respondenten weinig eensgezind. 

 

Het geloof in een geestelijke wereld is wijdverbreid onder de respondenten (zie Figuur 

4.2). Zo´n 90% van hen gelooft in het bestaan van een bovennatuurlijke wereld en ruim 

80% gelooft in het bestaan van de duivel en dat de gaven van de Heilige Geest ook 

voor de kerk van nu opgaan. Een kleine 30% van de respondenten vindt dat tongentaal, 

 

Figuur 4.2 Visies op de geestelijke wereld en het leven, % (helemaal) mee eens 

(n=1098-1106 ) 

 

 

profetie en gebedsgenezing een belangrijke plaats behoren in te nemen in de gemeente, 

de overige respondenten zijn hierover neutraal (38%) of achten deze verschijnselen van 

minder belang voor de gemeente (34%). Tot slot is er slechts een zeer klein percentage 

(4%) van de respondenten die vindt dat financiële voorspoed en een goede gezondheid 

horen bij het christelijke leven als een vrucht van de Geest. 

 

Opvallend is dat over de positie van de vrouw in de kerk grote overeenstemming be-

staat (zie Figuur 4.3). Verreweg de meeste respondenten, zo’n 80%, zijn van mening 

dat vrouwen en mannen dezelfde posities mogen bekleden in de kerk. Bijgevolg vindt 
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slechts een heel klein gedeelte (12%) dat alleen mannen de eindverantwoordelijkheid 

van het leiderschap in de kerk kunnen dragen en dat alleen mannen mogen preken en 

onderwijzen (8%). 

 

Figuur 4.3 Visies op de rol van de vrouw in de kerk, % (helemaal) mee eens (n=1105-

1111 ) 

 

 

Als laatste is de respondenten ook gevraagd naar hun visie op missionair zijn en wat 

een missionaire kerk voor hen betekent. Ook hierin tonen de respondenten zich vrij 

eensgezind. Meer dan 75% verstaat missionair zijn in brede zin als deelnemen in Gods 

missie door actief betrokken te raken in de eigen omgeving en daar tot zegen te zijn. 

Een klein deel (13%) van de respondenten is de mening toegedaan dat missionair zijn 

smaller opgevat moet worden en vooral betrekking heeft op verkondiging en evangeli-

satie onder niet-gelovigen. 

 
4.2 Geloofsoriëntaties 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de respondenten omgaan met hun geloof en op 

welke wijze zij gelovig zijn. Dit wordt verstaan onder de geloofsoriëntatie van de res-

pondenten. Hierbij worden drie geloofsoriëntaties onderscheiden: een zoek oriëntatie, 

een extrinsieke oriëntatie en een intrinsieke oriëntatie. Onder een zoek oriëntatie wordt 

een omgang met het geloof verstaan, waarbij gelovigen hun overtuigingen steeds kri-

tisch bevragen en geloofstwijfels en -onzekerheden toelaten en ook positief waarderen. 

Een extrinsieke geloofsoriëntatie wijst op een meer functionele of instrumentele om-

gang met het geloof, waarbij het gelovig zijn vooral gericht is op niet-religieuze doelen 

zoals het opdoen van sociale contacten of het verkrijgen van een bepaalde positie in 

een gemeenschap. Daarentegen staat bij een intrinsieke geloofsoriëntatie het geloof als 
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zodanig en het contact met God centraal.17 Deze geloofsoriëntaties zijn gemeten met 

behulp van verschillende stellingen, drie stellingen per geloofsoriëntatie, waarna per 

oriëntatie de gemiddelde score van de respondenten is berekend. Een stelling als “Ik 

waardeer mijn geloofstwijfels en onzekerheden” past bij een zogenaamde zoek oriënta-

tie, een stelling als “Het beste aan mijn geloof is dat ik in mijn kerk geestverwanten 

ontmoet” past bij een extrinsieke oriëntatie en een stelling als “Ik ben me regelmatig 

intens bewust van de aanwezigheid van God” past bij een intrinsieke oriëntatie. De res-

pondenten konden wederom op een schaal van 1 ‘helemaal niet mee eens’ tot 5 ‘hele-

maal mee eens’ hun mate van instemming met deze stellingen aangeven. 

 

Tabel 4.2 Gemiddelde scores zoek, extrinsieke en intrinsieke geloofsoriëntatie (1 – 5) 

(n=1075-1106) 

Oriëntatie Gemiddelde Percentage ≥ 4 

Zoek 3,4 33% 

Extrinsiek 2,7 7% 

Intrinsiek 4,2 76% 

 

Tabel 4.2 geeft de score per oriëntatie weer en laat zien dat de respondenten enigszins 

positief staan tegenover een zoek oriëntatie, min of meer negatief staan tegenover een 

meer functionele of instrumentele omgang met het geloof (extrinsiek) en ronduit posi-

tief staan tegenover een intrinsieke omgang met het geloof. Ongeveer drie kwart van de 

respondenten stemt immers (helemaal) in met deze intrinsieke geloofsoriëntatie. Zoals 

wellicht mocht worden verwacht, staat voor deze specifieke groep christenen het ge-

loof als zodanig en het contact met God centraal. Opvallend is echter ook dat bijna de 

helft van de respondenten instemt met de zoek oriëntatie. 

 
 

4.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de geloofsovertuigingen en geloofsoriëntaties van de responden-

ten belicht.  

 

Wat hun geloofsovertuigingen betreft, zijn de respondenten in de eerste plaats over-

tuigd van de waarheid van het christelijk geloof en zijn in hun ogen niet alle godsdien-

sten gelijk. De Bijbel is voor hen een door Gods Geest geïnspireerd boek, waarbij on-

geveer twee derde van de respondenten aangeeft dat de Bijbel wel geïnterpreteerd moet 

 
 

 
17

 Deze vragen zijn ontleend aan: C.Daniel Batson, Patricia A. Schoenrade en W.Larry. Ventis, Religion and the 

Individual: A social-psychological perspective (New York: Oxford University Press, 1993); Pater C. Hill en 

Ralph. W. Hood, Measures of Religiosity (Birmingham: Religious Education Press, 1999).    
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worden, terwijl ongeveer drie op de tien respondenten de Bijbel vooral ziet als letterlijk 

Gods onfeilbaar woord. Er is een sterk scheppingsgeloof, waarbij wel opvalt dat meer 

dan de helft van de respondenten dit scheppingsgeloof verenigbaar acht met de evolu-

tietheorie. Voorts geven de respondenten ook blijk van een sterk geloof in een boven-

natuurlijke wereld en in genezing en profetie en zien velen de duivel als een realiteit. 

Mannen en vrouwen zijn voor de meeste respondenten gelijk en kunnen in de kerk de-

zelfde posities bekleden en functies vervullen. Missionair zijn is voor de respondenten 

belangrijk, maar dan vooral in de vorm van een actieve betrokkenheid op de eigen om-

geving. De respondenten geven zo blijk van een meer inclusieve visie op missie, 

waarin naast evangelisatie ook andere vormen van goed en recht doen als Gods missie 

worden verstaan. 

 

Qua geloofsoriëntatie zijn de respondenten vooral intrinsiek gemotiveerd. De inhoud 

van het geloof en het contact met God staat voor hen centraal, maar dat betekent niet 

dat alle respondenten ‘zekere’ gelovigen zijn. Voor ongeveer de helft van de respon-

denten geldt dat het kritisch bevragen van de eigen overtuigingen en het hebben van 

geloofstwijfel past bij hun geloofsoriëntatie.  
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5 Waardenoriëntaties 

In dit hoofdstuk zullen enkele waardenoriëntaties van de respondenten worden bespro-

ken. In de eerste paragraaf zullen de economische en culturele waardenoriëntaties wor-

den besproken, waarna in de tweede paragraaf de houding van de respondenten ten op-

zichte van etnische en religieuze minderheden wordt belicht en in de derde paragraaf 

de houding tegenover klimaatverandering. De vierde paragraaf bevat wederom een sa-

menvatting en sluit dit hoofdstuk af. Teneinde het specifieke profiel van de responden-

ten beter naar voren te laten komen, zal waar mogelijk wederom een vergelijking wor-

den gemaakt met de Nederlandse bevolking op basis van gegevens ontleend aan het 

SOCON-onderzoek.18 Tot slot dient nog te worden vermeld, dat ook de onderstaande 

gegevens merendeels verkregen zijn door het gebruik van bestaande reeds gevalideerde 

meetinstrumenten.  

 

5.1 Economische en culturele waardenoriëntaties 

Met het oog op de economische waardenoriëntatie van de respondenten is gekeken hoe 

zij aankijken tegen de inkomensverdeling in Nederland.19 Een grote meerderheid van 

de respondenten, zo’n 85%, vindt de inkomensverschillen te groot en vindt dat de ver-

schillen tussen hoge en lage inkomens kleiner moet worden. Vervolgens geeft bijna 

twee derde van de respondenten aan, dat de overheid hiertoe ook ingrijpende maatrege-

len zou moeten nemen. Een klein deel (13%) is tegen overheidsingrijpen (de rest heeft 

hieromtrent geen mening). Ter vergelijking, van de Nederlandse bevolking vindt zo’n 

65% dat de inkomensverschillen kleiner moeten worden en zo’n 55% dat de overheid 

hiertoe ingrijpende maatregelen moet nemen. 

 

Wat de culturele waardenoriëntatie van de respondenten betreft, is een onderscheid ge-

maakt tussen macro- (grote vragenstukken rondom de samenleving als geheel) en mi-

cro-ethische waarden (individuele vraagstukken). Er is nagegaan welke culturele be-

dreigingen de respondenten voor de samenleving zien, hoe zij denken over de vrijheid 

van meningsuiting, over ingrijpen in kwesties van leven en dood, over relaties en sek-

sualiteit en over homoseksualiteit. 
 

 

 
18

 SOCON staat voor Sociaal Culturele Ontwikkelingen in Nederland en is een longitudinaal onderzoek dat wordt 

uitgevoerd door de Afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. 

De vergelijkingen zijn gebaseerd op het SOCON-onderzoek van 2019. 

19
 Deze vraag is ontleend aan: Rob Eisinga, Gerbert Kraaykamp, Peer Scheepers en Paula Thijs, Religion in Dutch 

society 2011-2012. Documentation of a national survey on religious and secular attitudes and behaviour in 2011-

2012 (Amsterdam: Pallas Publication, 2012). 
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Gevraagd naar welke aspecten van de moderne cultuur de respondenten zien als een 

bedreiging voor de samenleving, blijken de respondenten verschillende bedreigingen te 

zien (zie Figuur 5.1).20 Ongeveer twee derde van de respondenten ziet de nadruk in de 

samenleving op consumentisme, entertainment en welvaart als grote bedreiging en 

eveneens een ruime meerderheid (58%) ziet populisme en het opkomend nationalisme 

als grote bedreiging. Ongeveer 30% van de respondenten ziet de invloed van de islam 

als een grote bedreiging voor de samenleving. Technologische voortuitgang en het ver-

sterken van de rechten van LHBTQ’ers worden door een redelijk klein deel van de res-

pondenten (respectievelijk 16% en 18%) als grote bedreiging gezien. 

 

Figuur 5.1 Bedreigingen voor de samenleving, % grote bedreiging (n=1112) 

 

 

De vrijheid van meningsuiting wordt door de respondenten belangrijk gevonden en 

hoog gewaardeerd (zie Figuur 5.2). Een zeer ruime meerderheid van rond de 90% van 

de respondenten vindt dat mensen vrij moeten zijn om voor of tegen iets te protesteren, 

om te schrijven wat men wil, om in het openbaar te zeggen wat men wil of om openlijk 

kritiek te leveren op het koningshuis. Enkel als het gaat om het bezetten van gebouwen, 

vindt slechts een minderheid (32%) dat mensen de vrijheid moeten hebben om op deze 

wijze te mogen protesteren. Onder de Nederlandse bevolking is er eveneens brede 

steun voor de vrijheid van meningsuiting, maar ligt de steun voor de verschillende ui-

tingen wel steeds zo’n tien procentpunten lager. En net zoals onder de respondenten 

 
 

 
20

 Deze vragen zijn ontleend aan: PEW, Global Survey of Evangelical Protestant Leaders (Washington: The PEW 

Forum on Religion and Public Life, 2011) 
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vindt ook een minderheid (27%) onder de Nederlandse bevolking het bezetten van ge-

bouwen geoorloofd. 

 

Figuur 5.2 Waardering vrijheid van meningsuiting, % iedereen is vrij om… (n=1112) 

 

 

Naast deze meer maatschappelijke, macro-ethische kwesties als de culturele bedreigin-

gen die de respondenten zien of hoe zij de vrijheid van meningsuiting waarderen, is de 

 

Figuur 5.3 Houding ten aanzien van IVF en abortus (n=1112) 
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respondenten ook gevraagd naar hun mening omtrent verschillende micro-ethische 

kwesties.21 Kwesties rondom leven en dood worden door de respondenten ook verschil-

lend beoordeeld. Zo vindt bijna 80% van de respondenten dat IVF aanvaardbaar is, ter-

wijl abortus door slechts één op de zes als aanvaardbaar wordt gezien (zie Figuur 5.3). 

Met deze mening omtrent abortus wijken de respondenten dan ook sterk af van de Ne-

derlandse bevolking van wie ruim 75% abortus aanvaardbaar vindt. 

 

Met betrekking tot ethische kwesties rondom leven en dood staan veel respondenten 

dus afwijzend tegenover de beëindiging van het leven, hetgeen deels ook blijkt uit hun 

houding ten aanzien van euthanasie en suïcide (zie Figuur 5.4). Zo vindt ruim een 

kwart van de respondenten dat euthanasie en zo’n 40% dat suïcide altijd verhinderd 

moet worden. Ook hier wijken de respondenten af van de Nederlandse bevolking van 

wie respectievelijk slechts 9% en 6,5% vindt dat dit verhinderd moet worden. Echter, 

een substantieel deel van de respondenten hanteert hier een meer situationele ethiek en 

geeft aan dat het van de omstandigheden afhangt of mensen recht hebben op euthanasie 

(59%) of suïcide (44%). Wat de vrijwillige beëindiging van het leven betreft, zijn de  

 

Figuur 5.4 Houding ten aanzien van euthanasie en suïcide (n=1112) 

 

 

respondenten dus verre van eensgezind, hetgeen ook blijkt uit het relatief hoge aandeel 

respondenten (10 tot 17%) dat bij deze kwesties aangeeft geen mening te hebben of het 

 
 

 
21

 Deze vragen over macro- en miro-ethische kwesties zijn grotendeels ontleend aan: Eisinga et al., Religion in 

Dutch society 2011-2012. 
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niet te weten. Twijfels die overigens voor een deel ook leven onder de Nederlandse be-

volking. Zo geeft zo’n 10% van de Nederlandse bevolking eveneens aan omtrent eutha-

nasie geen mening te hebben of dit niet te weten, terwijl een aanzienlijk kleiner deel 

van zo’n 4% twijfelt omtrent suïcide.  

 

Figuur 5.5 geeft de houding weer ten aanzien van relaties en seksualiteit en laat zien 

dat de respondenten inzake deze kwesties niet eenduidig kunnen worden gekarakteri-

seerd. Zo vindt een meerderheid (57%) van de respondenten dat echtscheiding aan-

vaardbaar is en een nog grotere meerderheid (76%) is de mening toegedaan dat men na  

 

Figuur 5.5 Houding ten aanzien van relaties en seksualiteit, % (zeer) aanvaardbaar 

(n=1064-1104) 

 

 

een scheiding mag hertrouwen. Verder vindt ruim de helft van de respondenten het 

aanvaardbaar dat een homoseksueel samenwoont met een vaste partner. Hier staat ech-

ter tegenover dat zaken als ongehuwd samenwonen, seks voor het huwelijk en bewust 

ongehuwd moeder zijn, door een meerderheid van de respondenten als onaanvaardbaar 

wordt gezien.  

 

Naast de vraag of men het aanvaardbaar vindt dat een homoseksueel samenwoont met 

een vaste partner, is de houding van de respondenten ten aanzien van homoseksualiteit 

nog meer in detail onderzocht (zie Figuur 5.6). Dit levert een divers beeld op. Als het 

gaat om het praktiseren van een homoseksuele geaardheid lopen de opvattingen van de 

respondenten behoorlijk uiteen. Bijna een derde van de respondenten ziet homoseksua-

liteit als een zonde, terwijl ongeveer de helft het hier niet mee eens is. Een verdeeld-

heid die ook naar voren komt als het gaat om het idee dat homofiele christenen onthou-

ding van seksualiteit zouden moeten nastreven als koninklijke weg is. Als het gaat om 
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de acceptatie van de homoseksuele persoon, zijn de respondenten veel meer eens-

gezind. Zo vindt een overgrote meerderheid van bijna 90% van de respondenten dat 

homoseksuele christenen een volwaardige plaats verdienen in de kerk. Daarnaast vindt 

een, weliswaar kleinere, meerderheid van de respondenten, bijna 60%, dat homoseksu-

ele christenen in de kerk dezelfde leiderschapsposities mogen bekleden als heterosek-

suele christenen. Tot slot vindt ook een grote meerderheid, bijna 80%, dat homoseksu-

ele christenen geen genezing van hun geaardheid zouden moeten nastreven. Als res-

pondenten moeite hebben met homoseksualiteit dan betreft dat met name het praktise-

ren van homoseksualiteit en niet zozeer de geaardheid als zodanig, een onderscheid dat 

in kerken vaak op die manier gemaakt wordt. 

 

Figuur 5.6 Houding ten aanzien van homoseksualiteit (n=1066-1100) 

 

 

 

5.2 Houding ten opzichte van etnische en religieuze minderheden 

Hoe de respondenten aankijken tegen de aanwezigheid van etnische minderheden en 

moslims zal in deze paragraaf worden gepresenteerd. Vermeldenswaard is allereerst dat 

een ruime meerderheid (66%) van de respondenten van mening is dat Nederland een 

ruimhartiger asielbeleid zou moeten voeren. Een opvatting die ook weerspiegeld wordt 

in het verwerpen van etnocentrisme (zie Tabel 5.1). Etnocentrisme, of het hebben van 

een negatieve houding ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond, is geme-

ten met behulp van drie stellingen; zoals: “De komst van etnische minderheden naar 

Nederland is een bedreiging voor onze cultuur.” Bij iedere stelling konden de respon-

denten op een schaal van 1 ‘helemaal niet mee eens’ tot 5 ‘helemaal mee eens’ hun 

mate van instemming met deze stellingen aangeven, waarna weer een gemiddelde 
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score is berekend. Op eenzelfde wijze is ook de houding van de respondenten tegen-

over moslims gemeten (anti-moslimisme).22 Bijvoorbeeld door de respondenten te laten 

reageren op een stelling als: “Moslims sluiten zich af van de Nederlandse samenle-

ving.” 

 

Tabel 5.1 Gemiddelde scores etnocentrisme en anti-moslimisme (1 – 5) (n=1059-1063) 

 Gemiddelde Percentage ≥ 4 

Etnocentrisme 2,1 4% 

Anti-moslimisme 3,0 17% 

 

Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn de respondenten niet enkel van mening dat het 

Nederlandse asielbeleid moet worden verruimd, maar zij verwerpen ook duidelijk een 

negatieve houding tegenover etnische minderheden. Slechts een enkele respondent 

(4%) is het (helemaal) eens met de aan hen voorgelegde, negatieve uitspraken over et-

nische minderheden. In dit opzicht wijken de respondenten duidelijk af van de Neder-

landse bevolking waarvan meer dan 13% het (helemaal) eens is deze negatieve uitspra-

ken over etnische minderheden. De respondenten staan echter wel enigszins ambivalent 

tegenover moslims. Met een gemiddelde score van 3,0 worden negatieve stellingen 

over moslims door de respondenten noch onderschreven noch verworpen, maar een 

zesde van de respondenten is het (helemaal) eens met de negatieve stellingen over mos-

lims. Dit is echter nog steeds een beduidend kleiner deel dan de ruim 24% van de Ne-

derlandse bevolking dat het (helemaal) eens is met deze negatieve uitspraken over 

moslims. 

 

5.3 Houding ten opzichte van klimaatverandering 

Een laatste aspect van de waardenoriëntaties van de respondenten betreft hun houding 

inzake klimaatverandering. Zoals Figuur 5.7 laat zien, is ruim 60% van de responden-

ten van mening dat klimaatverandering grotendeels het gevolg is van menselijk hande-

len. Daarnaast is zo’n 15% van mening dat klimaatverandering volledig is toe te schrij-

ven aan menselijk handelen en zo’n 20% dat het klimaat verandert door zowel mense-

lijk handelen als natuurlijke oorzaken. De opvatting dat er helemaal geen sprake is van 

klimaatverandering komt onder de respondenten hoegenaamd niet voor, slechts 1% is 

deze mening toegedaan. De respondenten zitten dus redelijk op één lijn wat de oorzaak 

van klimaatverandering betreft en geven aan dat menselijk handelen belangrijker is dan 

natuurlijke oorzaken. 

 

 
 

 
22

 De vragen over asielbeleid en de houding tegenover etnische minderheden en moslims zijn ontleend aan: 

Eisinga et al., Religion in Dutch society 2011-2012. 
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Figuur 5.7 Perceptie oorzaken klimaatverandering (n=1112) 

 

 

Deze opvatting over de oorzaken van klimaatverandering vertaalt zich ook in een grote 

bereidheid om keuzes te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Ruim 40% is in 

grote mate bereid om dergelijke keuzes te maken en nog eens bijna 20% geeft aan 

hierin een zeer grote bereidheid te hebben (zie figuur 5.8). 

 

Figuur 5.8 Bereidheid om klimaatverandering tegen te gaan (n=1091) 
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5.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn enkele economische en culturele waardenoriëntaties van de res-

pondenten besproken. Tevens is hierbij aandacht besteed aan hun houding ten opzichte 

van etnische en religieuze minderheden en aan hun houding ten opzichte van klimaat-

verandering. 

 

Een belangrijke economische kwestie is de inkomensverdeling in de samenleving. De 

meeste respondenten vinden de inkomensverschillen in Nederland te groot en een 

ruime meerderheid is dan ook voorstander van overheidsingrijpen om deze inkomens-

verschillen te verkleinen. 

 

Op cultureel gebied is een onderscheid gemaakt tussen macro-ethische en micro-ethi-

sche kwesties. Een belangrijke macro-ethische kwestie betreft allereerst de dreiging die 

uit kan gaan op de samenleving van verschillende culturele ontwikkelingen. De respon-

denten zien in dit verband vooral de nadruk op consumentisme en welvaart en het op-

komend populisme en nationalisme als meest bedreigend. Voorts is op cultureel gebied 

ook de waardering van de vrijheid van meningsuiting van belang. Voor verreweg de 

meeste respondenten is de vrijheid van meningsuiting een groot goed dat niet moet 

worden ingeperkt.  

 

Micro-ethische kwesties hebben betrekking op zaken als ingrijpen in kwesties van le-

ven en dood en op relaties en seksualiteit. Wat ingrijpen in kwesties van leven en dood 

betreft, hebben de respondenten vooral moeite met de vrijwillige beëindiging van het 

leven. IVF kan op brede steun rekenen onder de respondenten, maar over abortus, eu-

thanasie of suïcide oordelen de respondenten aanmerkelijk negatiever. Toch is het op-

vallend, dat, met uitzondering van abortus, de meeste respondenten hier een soort van 

situationele ethiek hanteren. Voor een groot deel is het afhankelijk van de situatie of 

euthanasie of suïcide aanvaardbaar is. 

 

Rondom homoseksualiteit is een duidelijke verdeeldheid zichtbaar. Voor een meerder-

heid van de respondenten is het aanvaardbaar dat een homoseksueel samenwoont met 

een vaste partner. De opvatting dat het praktiseren van homoseksualiteit een zonde is 

wordt door ongeveer een derde van de respondenten gebezigd, terwijl bijna de helft het 

daar niet mee eens is. Ook is een ruime meerderheid het eens dat homoseksuele en he-

teroseksuele christenen dezelfde leiderschapsposities zouden mogen bekleden, en een 

zeer ruime meerderheid dat homoseksuele gelovigen een volwaardige plaats in de kerk 

verdienen.  

 

Vervolgens is ook gekeken naar de houding van de respondenten tegenover etnische en 

religieuze minderheden. Deze houding kan grotendeels worden gekarakteriseerd als 
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open en accepterend. Een ruime meerderheid van de respondenten is van mening dat 

Nederland een ruimhartiger asielbeleid zou moeten voeren en de respondenten geven 

ook geen blijk van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een migratie-

achtergrond. Over moslims lopen de meningen iets meer uiteen, hoewel de meeste res-

pondenten de negatieve uitspraken over moslims die aan hen zijn voorgelegd niet on-

derschrijven. 

 

Tenslotte is ook de houding van de respondenten ten opzichte van klimaatverandering 

onderzocht. Het overgrote deel van de respondenten acht de mens, althans voor een 

deel, verantwoordelijk voor klimaatverandering en is bereid tot zeer bereid om keuzes 

te maken die klimaatverandering tegengaan. 
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6 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen 

In dit rapport is een beeld geschetst van 1112 respondenten die afkomstig zijn uit de 

volle breedte van het evangelische Protestantisme in Nederland, waarbij de kantteke-

ning is geplaatst dat het vooral om het relatief (hoogopgeleide) blanke, georganiseerde 

segment van de bredere evangelische beweging in Nederland gaat en dat gelovigen uit 

migrantenkerken, internationale kerken en diverse charismatische en Pinksterkerken 

beduidend minder zijn vertegenwoordigd. Deze kanttekening laat echter onverlet, dat 

de voor dit onderzoek verzamelde gegevens voor Nederlandse begrippen uniek zijn. 

 

De respondenten in dit onderzoek vormen een redelijk homogene groep van veelal ge-

huwde mensen, afkomstig uit het midden van het land en met een vrij hoge sociaal-

economische status. De meerderheid heeft een hoge opleiding en een inkomen uit een 

vaste baan dat doorgaans hoger is dan modaal. Veel respondenten zijn ook maatschap-

pelijk actief en verrichten niet enkel vrijwilligerswerk ten dienste van de eigen kerk of 

geloofsgemeenschap, maar ook ten dienste van de bredere samenleving. Tevens done-

ren veel respondenten geld aan niet-christelijke doelen. Onder hen is de ChristenUnie 

veruit de meest populaire politieke partij. Qua nieuwsvoorziening richten de meeste 

respondenten zich op de publieke omroep en op dagbladen als het Nederlands Dagblad 

en Trouw. Aldus komt een beeld naar voren van een groep christenen met een relatief 

hoge sociaal-economische status en een sterke oriëntatie op de samenleving. 

 

Qua kerkelijke achtergrond zijn veel respondenten betrokken bij een evangelische kerk 

of bij een Baptistengemeente en deze betrokkenheid heeft doorgaans de vorm van een 

formeel lidmaatschap. Verder is ongeveer een vijfde van alle respondenten betrokken 

bij één van de orthodox-gereformeerde kerken (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, 

Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijk Gereformeerde Kerken) of bij de 

Protestantse Kerk in Nederland. Ook binnen deze denominaties bevinden zich dus 

christenen die zich verbonden weten met de evangelische beweging of organisaties die 

daarbinnen actief zijn en die zich aangetrokken voelen tot het label evangelisch protes-

tant. Veel respondenten waren ook al tijdens hun jeugd betrokken bij een christelijke 

geloofsgemeenschap en zijn opgegroeid in een christelijk gezin met aandacht voor 

kerkgang, gebed en Bijbellezing. Voor een aanzienlijk deel van de respondenten ver-

schilt de jeugdige kerkelijke achtergrond echter van de huidige kerkelijke achtergrond. 

Het gaat hierbij om switchers’ die vooral afkomstig zijn uit de PKN en die later zijn 

overgestapt naar een evangelische kerk of een Baptistengemeente. De resultaten laten 

verder zien dat er een grote mate van overlap is tussen de kerkelijke achtergrond van de 

respondenten en hun partners.  
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De kerkelijke betrokkenheid van de respondenten uit zich niet enkel in frequent kerk-

bezoek, maar ook in een actieve betrokkenheid op de kerkelijke gemeenschap als zoda-

nig. Veel respondenten zijn vooral actief in huiskringen en vrijwel alle respondenten 

doneren geld aan hun kerk of geloofsgemeenschap. Veel respondenten ervaren een 

sterke affectieve verbondenheid met hun geloofsgemeenschap en voelen zich hier thuis 

en geaccepteerd. Dit blijkt ook uit het feit dat de respondenten veelvuldig deelnemen 

aan allerlei activiteiten die door de kerk worden georganiseerd en regelmatig met 

vrienden bijeenkomen om over het geloof te spreken. Daarnaast zijn de respondenten 

individueel op het geloof betrokken door het luisteren naar christelijke muziek, het le-

zen van christelijke boeken, het deelnemen aan digitale activiteiten, zoals online chris-

telijke communities en het volgen van podcasts of blogs over het geloof. De impact van 

de coronacrisis op de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten is uiteraard groot. 

Veel respondenten zijn wekelijkse vieringen online gaan volgen, maar geven deson-

danks aan zich minder verbonden te voelen met de eigen geloofsgemeenschap. 

 

Over het algemeen zijn de respondenten qua geloofsovertuiging te karakteriseren als 

orthodox. Men is sterk overtuigd van de waarheid van het christendom, ziet de Bijbel 

als geïnspireerd door Gods Geest of zelfs als Gods onfeilbaar woord. Men heeft een 

sterk geloof in de schepping, hetgeen overigens voor ongeveer de helft van de respon-

denten het erkennen van de evolutietheorie niet persé uitsluit. Daarnaast geven de res-

pondenten ook blijk van een sterk geloof in een bovennatuurlijke wereld en gelooft 

men in genezing en profetie en ziet men de duivel als realiteit. Dit orthodoxe geloof 

gaat echter niet gepaard met traditionele opvattingen over de verhouding tussen man-

nen en vrouwen. Voor veel respondenten zijn mannen en vrouwen gelijk en kunnen zij 

in de kerkelijke gemeente dezelfde functies vervullen. Ook in hun opvattingen over de 

missionaire kerk valt op dat dit vooral gezien wordt als een brede betrokkenheid op de 

samenleving, om daar tot zegen te zijn.. 

 

Gegeven de orthodoxe geloofsovertuigingen van de respondenten is het niet verwon-

derlijk dat zij vooral blijk geven van een intrinsieke geloofshouding. Voor de respon-

denten gaat het primair om de inhoud van het geloof en het contact met God en men is 

niet in de eerste plaats bij een geloofsgemeenschap betrokken om sociale of pragmati-

sche redenen. Desondanks zijn de respondenten niet te karakteriseren als zekere gelovi-

gen en wordt het hebben van geloofstwijfel of geloofsonzekerheid door hen niet als ne-

gatief gezien of veroordeeld.  

 

Wat hun waardenoriëntaties betreft, zijn de meeste respondenten gematigd progressief 

te noemen. Veel respondenten vinden dat de inkomensverschillen in Nederland te groot 

zijn en dat het daarom gepast is dat de overheid maatregelen neemt om deze verschil-

len te verkleinen. Ook vinden de respondenten niet dat de vrijheid van meningsuiting 
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moet worden ingeperkt. Wel zien de respondenten verschillende culturele ontwikkelin-

gen als bedreigingen voor de samenleving; zoals consumentisme en het opkomend po-

pulisme en nationalisme.  

 

Met betrekking tot micro-ethische kwesties als pro-life en relaties en seksualiteit lopen 

de meningen van de respondenten meer uiteen. IVF is voor de meeste respondenten 

geen probleem, maar over abortus, euthanasie en suïcide is men aanmerkelijk negatie-

ver. Desalniettemin is het opvallend dat in geval van euthanasie en suïcide veel respon-

denten een situationele ethiek hanteren en aangeven dat het afhankelijk is van de situa-

tie of euthanasie en suïcide aanvaardbaar zijn. Wat relaties en seksualiteit betreft, is 

echtscheiding of het na een scheiding hertrouwen voor veel respondenten geen pro-

bleem. Meer verdeeld zijn de respondenten over het onbewust moeder zijn, seks voor 

het huwelijk en ongehuwd samenwonen. Ook omtrent homoseksualiteit zijn de respon-

denten verdeeld. Voor een meerderheid van de respondenten is het aanvaardbaar dat 

een homoseksueel samenwoont met een vaste partner. De opvatting dat het praktiseren 

van homoseksualiteit een zonde is wordt door ongeveer een derde van de respondenten 

gebezigd, terwijl bijna de helft het daar niet mee eens is. Ook is een ruime meerderheid 

het eens dat homoseksuele en heteroseksuele christenen dezelfde leiderschapsposities 

zouden mogen bekleden, en een zeer ruime meerderheid dat homoseksuele gelovigen 

een volwaardige plaats in de kerk verdienen.    

 

Een meerderheid van de respondenten geeft verder ook blijk van een open en accepte-

rende houding ten opzichte van etnische en religieuze minderheden. Zo vinden de 

meeste respondenten dat Nederland een ruimhartiger asielbeleid zou moeten voeren en 

men ziet de komst van etnische minderheden ook niet als een bedreiging voor de Ne-

derlandse cultuur. Over moslims zijn de meningen echter meer verdeeld. 

 

Tenslotte erkennen veel respondenten dat er sprake is van klimaatverandering en dat 

dit deels het gevolg is van menselijk handelen. Veel respondenten geven aan bereid te 

zijn keuzes te maken om klimaatverandering tegen te gaan. 

 

De respondenten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, kunnen dus worden om-

schreven als actieve gelovigen met een relatief hoge sociaal-economische status die 

vanuit een zeker orthodox, christelijk geloof sterk betrokken zijn op zowel de samenle-

ving als de eigen geloofsgemeenschap en daarbij tevens blijk geven van progressieve 

politieke standpunten inzake kwesties als inkomensverdeling en de positie van etnische 

minderheden en meer verdeeld zijn als het gaat om pro-life kwesties of (homo)seksua-

liteit. 

 

In dit rapport is een eerste beschrijvend overzicht gegeven van de antwoorden van de 

1112 respondenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. De komende maanden 
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zullen deze antwoorden veel diepgaander worden geanalyseerd. Hierbij zal deze groep 

christenen bijvoorbeeld vergeleken worden met andere groepen christenen en met de 

Nederlandse bevolking als zodanig om zo het specifieke profiel van deze groep nog be-

ter naar voren te brengen. Ook zal een poging worden ondernomen om te komen tot 

een bepaalde typologie van evangelische protestanten door na te gaan of binnen deze 

groep respondenten bepaalde subgroepen kunnen worden onderscheiden. De resultaten 

van de nadere analyses zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in aanvullende rappor-

ten en enkele wetenschappelijke artikelen. 
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7 Bijlage: Resultaten per subgroepen kerkelijke gezindte 
 

 

 

Deze bijlage bevat een overzicht van alle resultaten uitgesplitst naar de kerkelijk gezindte van de respondenten. Deze uitsplitsing is gebaseerd op het antwoord naar de 

vraag met welke kerk of geloofsgemeenschap de respondenten zich het meest betrokken voelen. Het betreft hier een indeling gebaseerd op de eigen religieus-kerke-

lijke zelfdefinitie van de respondenten, waarbij deze groepen niet als representatief voor de verschillende kerkelijke gezindten kunnen worden beschouwd.  

 

7.1 Achtergrondgegevens 
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7.2 Kerkelijke betrokkenheid 
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7.3 Geloofsovertuigingen en geloofsoriëntaties 
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7.4 Waardenoriëntaties 

 

 

 


