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Wellicht kent u de website www.debijbel.nl, een website van het  
Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. 
 

Je vindt er veel informatie over de Bijbel en ook veel achtergrondinformatie, toelichtingen, 
informatie over Bijbelse personen, het geloof, kaarten en plaatsnamen. 
 

Je kunt er de Bijbel in vele vertalingen lezen, bijvoorbeeld, NBV, NBG51, Het Boek,  
Bijbel in gewone taal, Groot Nieuws, Herziene Staten Vertaling en de Willibrord Vertaling. 
 

De website deed in 2018 onderzoek naar het gebruik van de site en een aantal resultaten van dat 
onderzoek vind je in het artikel hieronder. 
 

Bijbellezer zoekt naar liefde in 2018 
 

Bijbellezers zoeken naar  
- liefde 
- licht 
- genade 
- ?????????? 

 

Dat waren in 2018 digitaal de meest gebruikte zoekwoorden. De populairste Bijbelteksten waren 
Psalm 23 en Johannes 1. In totaal werd de Bijbel 8,9 miljoen keer digitaal geopend. Dat meldt 
Bijbelwebsite debijbel.nl van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 
 

Stijger bij de zoekwoorden was ‘??????????’. Dat eindigde op de vierde plaats.  
De populariteit van het zoekwoord ‘liefde’ bleek ook bij de blogs, die in totaal door 80.000 mensen 
geopend werden. De meest gelezen blog was namelijk: ’Wat zegt de Bijbel over Liefde’.  
Verder meldt het jaaroverzicht dat de achtergronditems over ‘rust’ en ‘omgang met de natuur’ het 
vaakst geraadpleegd werden. 
 

‘Deze uitkomsten laten zien hoe relevant de Bijbel is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 
‘Mensen openen hem bij de belangrijkste thema’s in het leven, zoals liefde, licht en genade.  
Ook zoeken ze in tijden van wantrouwen richting politiek en zakenleven in de Bijbel op wat 
vertrouwen betekent. En dat items als ‘omgang met de natuur’ zoveel gelezen worden,  
illustreert dat de Bijbel ook voor eigentijdse vragen aanwijzingen kan geven.’ 
 

Favoriete Bijbelgedeelten 
Psalm 23 was ook al in 2017 de meest geraadpleegde bijbeltekst. Dit lied begint met: 

‘De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets’ 

en gaat over Gods zorg ook in zware tijden. Bij lezers van de digitale Nieuwe Bijbelvertaling 
stond deze psalm bovenaan. Lezers van de Bijbel in Gewone Taal openden in 2018 het vaakst  
het begin van het Johannes evangelie. Daar wordt over Jezus gezegd: 
 

‘In het begin was Gods Zoon er al. 
Hij was bij God en hij was zelf God’, 
en:  
‘Hij is het licht dat schijnt in het donker.  
En het licht heeft het gewonnen van het donker.’ 

 

Het totaal aantal bezoekers van debijbel.nl (een site waar lezers 20 Bijbelvertalingen en een schat 
aan actuele achtergrondinformatie kunnen raadplegen) steeg van 650.000 naar 850.000. 

http://www.debijbel.nl/
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden uit het verhaal  
op de vorige pagina door in de woordzoeker. 

 
Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 

 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Die oplossing is het ontbrekende woord (op de plaats van de vraagtekens)  

dat op de vierde plaats stond van meest gezochte woorden. 
 

Succes. 
 

 
 

O P L O S S I N G : 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 


