ONDERZOEK
CHRISTENEN EN DE CORONACRISIS

Inleiding
Aanleiding van het onderzoek
Citisens voerde op 7 april 2020 een onderzoek uit over
het coronavirus. Daarbij is specifiek gekeken naar de
houding van christenen ten opzichte van de coronacrisis
en de bijbehorende overheidsmaatregelen. Het
onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel,
bestaande uit ruim 55.000 maatschappelijk betrokken
Nederlanders. In totaal gaven 3.713 panelleden hun
mening over het onderwerp. Daarvan beschouwen 2.105
deelnemers zichzelf als christen, waarvan 760 kerkgaand
en 1.345 niet-kerkgaand. De overige 1.608 beschouwt
zichzelf niet als christen.
In deze rapportage worden de uitkomsten van het
onderzoek gepresenteerd.
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Resultaten - overheidsmaatregelen

Tweederde van de Nederlanders vindt dat de
overheid tijdig maatregelen heeft genomen
Christenen zijn iets positiever over de tijdige invoering
van deze maatregelen dan niet-christenen.

Kerkgaande christenen zijn positiever over de tijdige
invoering van deze maatregelen dan niet-kerkgaande
christenen.

Vindt u dat de Nederlandse overheid tijdig maatregelen
heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan?
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Merendeel Nederlanders vindt de maatregelen
rondom religieuze vieringen te weinig
Twee op de drie niet-christenen vindt dat er door de
overheid te weinig maatregelen worden genomen voor
religieuze vieringen. Christenen zijn hier positiever over,
een op de drie vindt de maatregelen precies goed.

Voor kerkgaande christenen geldt dat ruim een op de drie
de maatregelen rondom religieuze vieringen precies goed
vindt. Opvallend is dat niet-kerkgaande christenen vaker
dan kerkgaande christenen vinden dat er teveel
maatregelen genomen zijn.

De overheid heeft op 23 maart besloten dat religieuze
vieringen met een maximum van 30 gelovigen mogen
doorgaan, mits de aanwezigen zich aan de
voorgeschreven 1,5 meter afstand houden en geen
handen schudden. Vindt u deze maatregelen voldoende?
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Tweederde van de Nederlanders vindt het
onterecht dat er een uitzondering bestaat voor
religieuze bijeenkomsten
Van alle christenen geeft de helft aan dat zij de
uitzonderingspositie onterecht vinden. Een iets kleinere
groep vindt de uitzondering wel terecht, maar
desondanks zouden kerken zich volgens hen aan de
geldende maatregelen moeten houden.

De meerderheid van de kerkgaande christenen geeft aan
dat ze de uitzondering terecht vinden.

Bijeenkomsten (zoals vergaderingen, concerten) mogen
als gevolg van coronamaatregelen niet meer doorgaan.
Vindt u de uitzonderingspositie voor religieuze
bijeenkomsten om met maximaal 30 gelovigen samen te
mogen komen terecht?
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Resultaten – alternatieven voor religieuze diensten

Kerken veelal actief in het online streamen van
diensten
Acht op de tien kerkgaande christenen geeft aan dat zijn
of haar geloofsgemeenschap diensten uitzendt. Maar 2%
van de kerkgaande christenen geeft aan dat zijn of haar
geloofsgemeenschap nog een dienst houdt voor
maximaal 30 personen.
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Doordat er beperkingen zijn met betrekking tot het aantal
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livestream. Hoe gaat uw geloofsgemeenschap hier mee
om?
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Online kerkdiensten populair
Zes op de tien kerkgaande christenen volgt diensten van
zijn of haar eigen geloofsgemeenschap. 20% van de
kerkgaande christenen volgt (ook) diensten van andere
geloofsgemeenschappen.

Niet-kerkgaand
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Ik volg online diensten
van mijn eigen
geloofsgemeenschap

Een op de drie kerkgaande christenen geeft aan geen
religieuze diensten te volgen op dit moment. Van de nietkerkgaande christenen geeft 88% aan geen religieuze
diensten te volgen.
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Op welke manieren volgt u zelf religieuze diensten zolang
er beperkingen gelden als gevolg van het coronavirus?
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Kerkgemeenschappen weten
gemeenschapsgevoel in stand te houden
Tweederde van de kerkgaande christenen geeft aan dat
zijn of haar geloofsgemeenschap erin slaagt om het
gevoel van gemeenschap in stand te houden. Daarnaast
wordt vaak praktische hulp en hulp bij zingevingsvragen
geboden in deze periode.

Geloofsgemeenschappen gaan op verschillende
manieren om met de restricties die bij het coronavirus
komen kijken. Welke acties onderneemt uw
geloofsgemeenschap?
N = 2.168

65%
58%
49%

35%

20%

18%

19%

15%

14%

8%

8%
2%

Praktische hulp en
Mijn gemeenschap Mijn gemeenschap
Hulp bij
ondersteuning (bijv. ‘zingevingsvragen’ laat een profetisch slaagt erin om een
boodschappen
geluid horen om
gevoel van
in deze moeilijke
doen)
deze periode beter gemeenschap in
tijd
te helpen begrijpen stand te houden
(bijv. livestreams)
Niet kerkgaand

Anders

Geen van
bovenstaande

Kerkgaand
10

Bijna alle Nederlanders voelen extra
verantwoordelijkheid voor hun omgeving
Bijna negen op de tien Nederlanders geeft aan in deze
periode extra verantwoordelijkheid te voelen voor hun
omgeving. Dit uit zich vooral in het in de gaten houden
van buren/kennissen en familie.

Kerkgaande christenen geven vaker dan niet kerkgaande
christenen aan dat zij extra verantwoordelijkheden
voelen. Een op de vijf niet kerkgaande christenen geeft
aan geen extra verantwoordelijkheid te voelen, tegenover
1 op de 10 kerkgaande christenen.

Voelt u extra verantwoordelijkheid om in deze moeilijke
periode meer te doen voor uw omgeving?
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Resultaten – schaarste in de zorg

Meeste Nederlanders vinden dat artsen ter
plaatse zorgafwegingen moet maken
Als er schaarste komt in de zorgverlening, zien
christenen de grootste rol weggelegd voor de artsen ter
plaatse. Zij zijn vaker dan niet-christenen van mening dat
de patiënt zelf de afweging moet kunnen maken of zij
geholpen willen worden.

Als er schaarste komt in de zorgverlening, wie moet dan
de afweging maken voor wie zorg beschikbaar is?
N = 3.713
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Resultaten – blik op coronavirus door christenen

Mensen leggen zich er niet bij neer wanneer
zorg voor naaste in gevaar komt
Iets minder dan de helft van de christenen en nietchristenen zou actief bezig gaan om zorg voor een
geliefde te regelen in het geval van schaarste.

Kerkgaande christenen reageren redelijk in lijn met nietkerkgaande christenen op deze vraag.

Als iemand in uw nabije omgeving zorg nodig heeft terwijl
er schaarste aan zorg is, hoe zou u hiermee om gaan?
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Helft van de christenen ziet geen bijzondere
relatie tussen geloof en het coronavirus
Gekeken naar verschillen tussen kerkgaande en nietkerkgaande christenen, valt op dat 2 op de 3 nietkerkgaande christenen aangeeft geen bijzondere relatie
te zien. Voor kerkgaande christenen is dit iets minder dan
de helft.
Kerkgaande christenen zien het coronavirus vooral als
moment van bezinning. Daarnaast geeft 12% aan dat zij
dit zien als teken van de eindtijd. Het aantal christenen
dat het coronavirus ziet als een straf van God is
verwaarloosbaar (2%). Dit geldt zowel voor nietkerkgaande als kerkgaande christenen.

Het coronavirus heeft wereldwijd een ingrijpende impact.
Hoe kijkt u vanuit uw geloof naar het coronavirus?
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksverantwoording

Uitgevoerd door Citisens

Dit onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel,
bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders. De uitkomsten
zoals gepresenteerd in deze rapportage, zijn gebaseerd op
de antwoorden van 3.713 panelleden die hebben
deelgenomen aan het onderzoek op 7 april. Daarvan
beschouwen 2.105 deelnemers zichzelf als christen,
waarvan 760 kerkgaand en 1.345 niet-kerkgaand. De
overige 1.608 beschouwt zichzelf niet als christen.

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek
directer te bevragen, te verbinden. Dat is wat Citisens
biedt. Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig
team staan we voor je klaar: ervaren onderzoekers, dataanalisten en campagnespecialisten.

www.citisens.nl // @citisens_nl

Zij zijn per e-mail uitgenodigd om de digitale vragenlijst in
te vullen.
De resultaten zijn gewogen op leeftijd en geslacht en op
deze onderdelen representatief voor Nederland.
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