
9%

Slechts 20% leest 
de Bijbel met 
enige regelmaat.

Bijbel
gebruik
in cijfers

Gebruik print of digitale Bijbel

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

48% 22% 11% 5%
papier en digitaal even vaak

altijd een papieren Bijbel

meestal een papieren Bijbel

meestal een digitale editie

altijd een digitale editie

100%
4,5 miljoen

Vlaamse bevolking 
18 jaar en ouder

2022

Hiervan rekent 60%
zichzelf tot het christendom

Van de christenen vindt 64% de
Bijbel in zekere mate relevant

Van deze groep leest 53%
(weleens) de Bijbel

Christenen 
(algemeen, 

RK, Protestants)

Bijbel is 
relevant

Leest 
de Bijbel

60%
3,2 miljoen

38%
2 miljoen

20%
1,1 miljoen

60%

64%

53%

papier en digitaal even vaak

altijd een papieren Bijbel

meestal een digitale editie



Invloed Bijbel op keuzesWat doet de Bijbel met zijn lezers?

te weinig tijd

de boodschap kan tegenstrijdig zijn

bepaalt wat ik wel en niet mag doen

doet me te veel aan vroeger denken

Drivers bij het lezen van de Bijbel - wel Bijbellezers Drempels bij het lezen van de Bijbel - wel Bijbellezers

Drivers bij het lezen van de Bijbel - niet Bijbellezers Drempels bij het lezen van de Bijbel - niet Bijbellezers

verwart me (1) vs. geeft antwoord (100) 

stemt me somber (1) vs. stemt me vrolijk (100)

verveelt me (1) vs. verrast me (100)

confronteert me (1) vs. bevestigt me (100)

68

68

60

48

35%

28%

26%

15%

10%

8%

7%
25%

27%

20%

19%

18%

22%

16%

15%

13%

leert mij levenslessen

geeft me hoop

leert me anders te denken

ik hou van de mooie verhalen

geeft me moed om door te gaan

25%

18%

17%

15%

12%

de mate waarin u hoopvol 

in het leven stond

de mate waarin u zich 

verbonden voelde met God

de manier waarop u omging 

met andere mensen

het maken van duurzame keuze 

en omzien naar de schepping

de bereidheid om u 

in te zetten voor een goed doel 

(bijv. vrijwilligerswerk 

of een financiële bijdrage)

een beetje invloedsterke invloed

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

35% 48%

48%

47%

45%

18%

19%

20%

23%

26%

36%

32%

30%

34% 40%

geen invloed

ingewikkeld taalgebruik

15%


