
RESULTATEN GEBEDSONDERZOEK
Gebaseerd op een vragenlijst over gebed, ingevuld 

door ruim 1500 christelijke jongeren.



inleiding

Met dit onderzoek wil EO BEAM, het jongerenmerk van de 
Evangelische Omroep, in kaart brengen hoe christelijke jongeren 
denken over gebed. Veel van deze jongeren zijn christelijk 
opgevoed, maar hebben ze ook leren bidden? Ervaren ze schaamte 
in hun persoonlijke gebedsleven en zo ja, waar komt dit vandaan 
en wat is er nodig om hier verandering in aan te brengen? 

De vragenlijst van dit onderzoek is compleet ingevuld door ruim 
1500 respondenten. De grootste leeftijdsgroep is 16, 17 en 18 
jaar. Van het totaal van de respondenten is 86% vrouw en 14% 
man.  

De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport verwerkt in 
tabellen, grafieken en infographics. Veel lees- en kijkplezier! 
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98% van de respondenten bidt weleens

54% bidt meerdere keren per dag
24% bidt één keer per dag
14% bidt twee tot drie keer per week
4% bidt één keer per week
4% bidt minder dan één keer per week

1 Het gebed van de gemiddelde jongere 
duurt vijf minuten. 

2 Opvallend is dat de meeste 
schietgebedjes worden gedaan 
door jongeren uit de Nederlands 
Gereformeerde kerk. Het percentage van 
jongeren dat regelmatig schietgebedjes 
doet is in de Nederlands Gereformeerde 
kerken 10% en in andere kerken lager, 
namelijk 2-4%. 

3 Jongeren uit de Rooms-Katholieke kerk bidden het langst. 24% van hen 
geeft aan dat hun gebed zo’n tien tot vijftien minuten duurt. Van de jongeren 
die naar andere kerken gaan, geeft maar gemiddeld 10% aan tien tot vijftien 
minuten te bidden. 
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Lang bidden, of een schietgebedje het hoort er dus in de levens van veel 
respondenten bij. We zijn benieuwd naar waar en wanneer de jongeren 
bidden. 60% van de respondenten geeft aan een vast moment te hebben 

waarop ze bidden. Dit zijn de top drie favoriete bid-momenten:

Als ik ga slapen (86%)
Bij het eten (71%)

Als ik wakker word (28%)

Ook bidden veel jongeren onderweg

‘‘Ik dank God ‘s ochtends als ik 
naar school fiets voor een nieuwe 
dag en vraag Hem om kracht voor 
de dag. Op de fiets naar huis dank 
ik God soms voor de mooie dag.’’

‘‘Ik bid vaak tijdens het 
uitlaten van de hond of als ik 

op de fiets zit.’’

‘‘Ik bid als ik onderweg 
ben met het OV.’’

Vaste momenten van gebed

Er waren meerdere antwoorden mogelijk

Toelichting van enkele respondenten
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Stelling: Ik bid te weinig

Dat betekent dat als je vier christelijke jongeren op een rijtje 
zet, drie van deze jongeren vinden dat ze te weinig bidden.

76% 
van de 

vrouwen

63% 
van de 

mannen

73% 
Evangelische kerken

84% 
Reformatorische 

kerken

76%
PKN-kerken

74% van de respondenten is het eens met deze stelling.
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In deze grafiek zie je dat hoe ouder de respondenten zijn,
 hoe vaker ze vinden dat ze te weinig bidden.

Ja

Nee53%
47%

Vrouwen schamen zich vaker (55%) dan mannen (38%)
 als ze vinden dat ze te weinig bidden.

Schaamte tegenover God bij te weinig bidden:
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Hier bid ik voor
88%

gezin
82%

vrienden vergeving82%
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Vanaf 22 jaar 
wordt er minder 
gebeden voor 
vergeving dan op 
jongere leeftijd.

 64% van de vrouwen 
bidt regelmatig voor 

schoolprestaties. 
Mannen doen dit iets 
minder: 54% van hen 
bidt weleens voor een 

voldoende. 

Er waren meerdere antwoorden mogelijk.

De jongeren die het meest bidden voor een (toekomstige) liefdesrelatie zijn de 21-jarigen, dit doet namelijk 75% van hen. Van alle respondenten bidt 53% regelmatig voor een (toekomstige) liefdesrelatie, mannen iets vaker dan 
vrouwen.

In het gebed van 79% van de 
respondenten krijgt danken 
een plek. Toch geeft 87% aan God 
vaker te willen danken.
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Verschillende manieren 
van gebed

Staan, zitten, liggen, ogen dicht, handjes gevouwen, of 
niet… Alles kan. Hoe bid jij eigenlijk?

11%
knielt

77%
vouwt handen

89%
sluit ogen

Trouwens, 39% van jullie geeft aan zich te schamen als hij of zij hardop in een 
groep bidt. Voor 15% van de responderen is uiteten een feestje TOTDAT er hardop 
wordt gebeden voor het eten. Deze jongeren schamen zich als er hardop wordt 

gebeden in een openbare ruimte.

Soorten gebed
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Ik bid 
regelmatig 
standaard 

gebed 
zoals het 

Onze Vader.

Ik sluit mijn gebed 
altijd af met ‘amen’.

Ik praat 
hardop (als dit 
mogelijk is).

Ik bid in 
tongentaal. 

Ik praat tegen God 
als tegen een vriend 
en maak me niet echt 
druk over de woorden 

die ik kies.

Als ik praat tegen God 
wil ik mijn woorden 

zorgvuldig kiezen, want 
Hij is een heilig God.

22%

84%

33%

6%

 58% 

22%
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Ik vind bidden lastig

Veel jongeren ervaren 
dezelfde soort problemen 
tijdens het bidden. De 
grootste moeilijkheid is de 
concentratie tijdens het 
gebed. Daarnaast komt het 
ook regelmatig voor dat 
jongeren in slaap vallen 
tijdens het bidden. 35% van 
de mannen heeft hier last 
van en 39% van de vrouwen. 
Oeps..! 0%

20%

40%
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VrouwenMannen

‘Geconcentreerd blijven tijdens het 
gebed vind ik lastig.’

84%74%

 Zoals je ziet vinden heel veel 
christelijke jongeren het lastig 

om te bidden. We hebben 
uitgezocht of dit verschilt 

per kerkstroming, maar dit 
is niet het geval. In elke 

kerkstroming vinden jongeren 
bidden even lastig. Dus vind 

jij het lastig om te bidden? Je 
bent niet alleen!

NEE

JA

88%

12%
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51% van de respondenten krijgt wél 
antwoord op gebed.

‘‘Ik krijg bijna nooit direct antwoord 
op mijn gebed. Toch zie ik soms als 
ik terugkijk iets waarvan ik denk: hé, 
daar heb ik voor gebeden!’’

‘‘Ik bid vaak door de dag heen en 
merk dat God antwoord geeft. Dit doet 
Hij door bijvoorbeeld mijn werkdag 
soepel te laten verlopen, of door 
wijsheid en kracht te geven om goed 
te handelen.’’‘‘Het kan voor mijn gevoel HEEL lang 

duren voordat God antwoordt. Toch 
blijkt achteraf dat ik wel degelijk 
antwoord kreeg, maar gewoon op een 
andere manier dan ik had bedacht.’’

49% van de respondenten  krijgt geen 
antwoord op gebed.

‘‘Mijn ervaring is dat God niet direct 
antwoord geeft aan mij en dat vind ik 
prima. Gebed is niet alleen bedoeld om 
antwoord te krijgen. Ik verwacht dat niet 
alleen maar van Hem.’’

‘‘God en het geloof is voor mij meer 
een houvast en een steun die je niet 
kunt zien. Mijn gebed is niet tot een 
individu die mijn problemen oplost.’’

‘‘Als God niet antwoordt, voelt het alsof 
het gebed niet echt heeft geholpen. 
Ik geloof wel dat Hij naar me luistert, 
maar ik voel dat zelf vaak niet echt.’’

‘‘Ik hoor soms verhalen van een 
vriendin die wel antwoorden krijgt of 
ervaart, maar ik ervaar dat zelf niet. 
Dat maakt me wel eens onzeker…’’

Deze quotes zijn ervaringen van anonieme respondenten

Gebedsverhoring
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Leren bidden

NEE

JA

70%
30%

Heb jij door iets of iemand leren bidden?

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

82% heeft leren bidden door hun opvoeders.

63% heeft leren bidden via de kerk waar ze naartoe gaan.

41% leerde bidden door het lezen in de Bijbel.

31% heeft op school leren bidden.

Bij God: 72%

Bij leeftijdsgenoten: 61% 

Bij opvoeders: 52%

77% van de respondenten geeft 
aan dat ze met hun vragen 
of onzekerheden over gebed 
ergens terecht kunnen:

Er waren meerdere antwoorden mogelijk

Ook veel respondenten geven aan dat 
ze leren bidden door de Heilige Geest 
en vrienden. Verder is het opvallend 
dat 38% van de vrouwen denkt dat 

ze niet goed genoeg kan bidden, bij 
mannen is dit 28%.
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Vanuit elke kerkstroming geeft meer dan 75% van de jongeren 
aan dat ze met hun vragen en onzekerheden rondom gebed ergens 

terecht kunnen. Jongeren die niet aangesloten zijn bij een kerk 
scoren lager. Van hen kan 56% ergens terecht met gebedsvragen.

Met leeftijdsgenoten: 64%

Met God: 52% 

In de kerk: 37%

Er waren meerdere antwoorden mogelijk

Waar ze het liefst hun vragen 
zouden willen bespreken:

Van de respondenten die aangeven dat 
ze op dit moment nergens hun vragen 

en onzekerheden over gebed kwijt 
kunnen, zou 82% dit wel graag willen. 
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Dit rapport is vormgegeven door Wilma Fransen. De onderzoeksvragen zijn 
uitgezet door Thamara Mol en Wilke Stuij (EO BEAM) en zijn verspreid op de 

sociale kanalen van BEAM (Facebook, WhatsApp, Instagram). Meer informatie 
of een interview? Neem dan contact op met: wilke.stuij@eo.nl. 

Dit rapport is in 2021
gepubliceerd.


