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NB. 1: Questions about religious beliefs were also asked as part of the Self-
administered questionnaire in Wave E (LASAE138: RELIG02-RELIG07) and as 
part of the telephone interview in Wave C (LASAC608: RELIG09-RELIG10). 
NB. 2: Questions about religious coping were asked as part of the Self-
administered questionnaire in Wave 3B (LAS3B105: RCO03, RCO05, RCO07) 
and as part of the Main interview in Wave MB (LASMB105: RCO03, RCO05, 
RCO07). 
 
LASAC038 
 
De volgende vragen gaan over geloof, levensbeschouwing en uw kijk op het 
leven. 
Wilt u steeds met ja of nee antwoorden? 
 
- RELIG01 
Bent u lid van een kerkgenootschap of een andere levensbeschouwelijke 
groepering? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG02 
Gelooft u in een leven na de dood? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG03 
Gelooft u in het bestaan van de hemel? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG04 
Gelooft u in een hel? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG05 
Gelooft u in een duivel? 
 1. nee 
 2. ja 
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- RELIG06 
Hebben Adam en Eva naar uw mening bestaan? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG07 
Ziet u de Bijbel als het woord van God? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden? 
 1. nee 
 2. ja 
 
Interviewer: Bied kaart  aan. 
Bij de volgende vragen kunt u een antwoord geven van deze kaart. 
- RELIG09 
Mijn geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven heeft veel invloed in mijn leven van 
alledag. 
 1. helemaal mee eens 
 2. mee eens 
 3. niet mee eens, niet mee oneens 
 4. niet mee eens 
 5. helemaal niet mee eens 
 
- RELIG10 
Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn 
geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven daarbij een belangrijke rol. 
 1. helemaal mee eens 
 2. mee eens 
 3. niet mee eens, niet mee oneens 
 4. niet mee eens 
 5. helemaal niet mee eens 
  
- RELIG11 
Mijn geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven heeft veel invloed op mijn politieke 
opvattingen. 
 1. helemaal mee eens 
 2. mee eens 
 3. niet mee eens, niet mee oneens 
 4. niet mee eens 
 5. helemaal niet mee eens 
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- RELIG12 
Als ik geen geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven had, zou mijn leven er heel 
anders uitzien. 
 1. helemaal mee eens 
 2. mee eens 
 3. niet mee eens, niet mee oneens 
 4. niet mee eens 
 5. helemaal niet mee eens 
  
- RELIG13 
Geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven is iets dat me erg veel interesseert. 
 1. helemaal mee eens 
 2. mee eens 
 3. niet mee eens, niet mee oneens 
 4. niet mee eens 
 5. helemaal niet mee eens 
 
Wij willen u nu vragen of uw kijk op het leven en op het bestaan vandaagde dag 
anders is dan toen u 45 jaar oud was. Ik ga u een aantal uitspraken voorlezen, kunt u 
uw mening geven overiedere uitspraak? 
U kunt steeds antwoorden met:  1. Dit herken ik niet                                
     2. Dit herken ik 
 
- RELIG14 
Vandaag de dag vind ik de grens tussen leven en dood minder uitgesproken dan toen 
ik 45 jaar oud was 
 1. Dit herken ik niet                                     
 2. Dit herken ik 
 
- RELIG15 
Vandaag de dag ervaar ik sterker dan vroeger hoe onbelangrijk het leven van een 
enkeling is, in vergelijking met het leven dat zich voortzet 
 1. Dit herken ik niet                                     
 2. Dit herken ik 
 
- RELIG16 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met het universum dan toen ik 45 
jaar oud was 
 1. Dit herken ik niet                                     
 2. Dit herken ik 
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- RELIG17 
Vandaag de dag ervaar ik vaker de nabijheid van personen, ook al zijn zij lichamelijk  
ergens anders 
 1. Dit herken ik niet                                     
 2. Dit herken ik 
 
- RELIG18 
Vandaag de dag vind ik dat de afstand tussen verleden en heden verdwijnt 
 1. Dit herken ik niet                                     
 2. Dit herken ik 
 
- RELIG19 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met zowel vorige als volgende 
generaties dan toen ik 45 jaar oud was 

1. Dit herken ik niet                                     
2. Dit herken ik 
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LASAD038/LASAE038/LAS2B038 
 
De volgende vragen gaan over geloof, levensbeschouwing en uw kijk op het leven. 
 
- RELIG01  
Bent u lid van een kerkgenootschap of een andere levensbeschouwelijke groepering? 

1. nee 
2. ja 

 
- RELIG1a (Not asked in wave E and 2B) 
Interviewer: biedt kaart  aan 
Tot welke kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming behoort U ? 

1. Nederlands-Hervormde Kerk 
2. Gereformeerde Bond binnen de Nederlands-Hervormde Kerk 
3. Gereformeerde Kerk (synodaal) 
4. Kleine Gereformeerde Kerkgenootschappen 
5. Rooms-Katholieke Kerk 
6. Andere Christelijke kerkgenootschappen of groeperingen 
7. Humanistisch Verbond 
8. Jodendom 
9. Islam 
10. Hindoeisme 
11. Andere levensovertuiging 

 
- RELIG1b 
Interviewer: in plaats van kerk, mag ook over moskee, tempel, gebedsruimte, en 
dergelijke gesproken worden. 
Gaat U wel eens naar de kerk, en zo ja, hoe vaak ? 

1. nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. een paar keer per jaar 
4. ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 

 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden ? 

1. nee 
2. ja 
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- RELIG8a 
Hoe vaak bidt (mediteert) U ? 

1. nooit 
2. minder dan 1 keer per maand 
3. 1 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. 1 keer per week 
6. een paar keer per week 
7. 1 keer per dag 
8. meer dan 1 keer per dag 

 
Interviewer: Bied kaart aan 
Bij de volgende vragen kunt u een antwoord geven van deze kaart. 
 
- RELIG09 
Mijn geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven heeft veel invloed in mijn leven van 
alledag. 

1. helemaal mee eens 
2. mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. niet mee eens 
5. helemaal niet mee eens 

 
- RELIG10 
Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn geloof / 
levensbeschouwing/kijk op het leven daarbij een belangrijke rol. 

1. helemaal mee eens 
2. mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. niet mee eens 
5. helemaal niet mee eens 

 
- RELIG11 
Mijn geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven heeft veel invloed op mijn politieke 
opvattingen. 

1. helemaal mee eens 
2. mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. niet mee eens 
5. helemaal niet mee eens 

  
  

http://www.lasa-vu.nl/


       
 
LASA 038 - Religious beliefs & philosophy  Main interview  
       (DM) 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAC038 / LASAD038 / LASAE038 / LAS2B038 / 
LASAF038 / LASAG038 / LASAH038 / LAS3B038 / LASMB038 / LASAI038 / 
LASAJ038  
 
 

www.lasa-vu.nl  10-Dec-2020 
 

7 

- RELIG12 
Als ik geen geloof/levensbeschouwing / kijk op het leven had, zou mijn leven er heel 
anders uitzien. 

1. helemaal mee eens 
2. mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. niet mee eens 
5. helemaal niet mee eens 

  
- RELIG13 
Geloof/levensbeschouwing/kijk op het leven is iets dat me erg veel interesseert. 

1. helemaal mee eens 
2. mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. niet mee eens 
5. helemaal niet mee eens 

 
Wij willen u nu vragen of uw kijk op het leven en op het bestaan vandaagde dag 
anders is dan toen u 45 jaar oud was. Ik ga u een aantal uitspraken voorlezen, kunt u 
uw mening geven over iedere uitspraak? 
U kunt steeds antwoorden met:  1. Dit herken ik niet                                
     2. Dit herken ik 
 
- RELIG14 
Vandaag de dag vind ik de grens tussen leven en dood minder uitgesproken dan toen 
ik 45 jaar oud was 
 1. Dit herken ik niet 
 2. Dit herken ik 
 
- RELIG15 
Vandaag de dag ervaar ik sterker dan vroeger hoe onbelangrijk het leven van een 
enkeling is, in vergelijking met het leven dat zich voortzet 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG16 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met het universum dan toen ik 45 
jaar oud was 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 
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- RELIG17 
Vandaag de dag ervaar ik vaker de nabijheid van personen, ook al zijn zij lichamelijk 
ergens anders 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG18 
Vandaag de dag vind ik dat de afstand tussen verleden en heden verdwijnt 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG19 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met zowel vorige als volgende 
generaties dan toen ik 45 jaar oud was 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 
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LASAF038 
 
De volgende vragen gaan over geloof, levensbeschouwing en uw kijk op het leven: 
 
- RELIG1b 
Interviewer: in plaats van kerk, mag ook over moskee, tempel, gebedsruimte, en 
dergelijke gesproken worden. 
Gaat U wel eens naar de kerk, en zo ja, hoe vaak ? 

1. nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. een paar keer per jaar 
4. ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 

 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden ? 

1. nee 
2. ja 

 
- RELIG8a 
Hoe vaak bidt (mediteert) U ? 

1. nooit 
2. minder dan 1 keer per maand 
3. 1 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. 1 keer per week 
6. een paar keer per week 
7. 1 keer per dag 
8. meer dan 1 keer per dag 

 
- RELIG14 
Vandaag de dag vind ik de grens tussen leven en dood minder uitgesproken dan toen 
ik 45 jaar oud was 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG15 
Vandaag de dag ervaar ik sterker dan vroeger hoe onbelangrijk het leven van een 
enkeling is, in vergelijking met het leven dat zich voortzet 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 
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- RELIG16 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met het universum dan toen ik 45 
jaar oud was 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG17 
Vandaag de dag ervaar ik vaker de nabijheid van personen, ook al zijn zij lichamelijk 
ergens anders 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG18 
Vandaag de dag vind ik dat de afstand tussen verleden en heden verdwijnt 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 

 
- RELIG19 
Vandaag de dag voel ik een sterkere saamhorigheid met zowel vorige als volgende 
generaties dan toen ik 45 jaar oud was 

1. Dit herken ik niet 
2. Dit herken ik 
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LASAG038 / LASAH038 
 
De volgende vragen gaan over geloof, levensbeschouwing en uw kijk op het leven: 
 
- RELIG1b 
Interviewer: in plaats van kerk, mag ook over moskee, tempel, gebedsruimte, en 
dergelijke gesproken worden. 
Gaat U wel eens naar de kerk, en zo ja, hoe vaak ? 

1. nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. een paar keer per jaar 
4. ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 

 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden ? 

1. nee 
2. ja 

 
- RELIG8a 
Hoe vaak bidt (mediteert) U ? 

1. nooit 
2. minder dan 1 keer per maand 
3. 1 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. 1 keer per week 
6. een paar keer per week 
7. 1 keer per dag 
8. meer dan 1 keer per dag 
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LAS3B038 
 
De volgende vragen gaan over geloof, levensbeschouwing en uw kijk op het leven. 
 
- RELIG01  
Bent u lid van een kerkgenootschap of een andere levensbeschouwelijke groepering? 
 1. nee 
 2. ja 
 
- RELIG1a 
Interviewer: biedt kaart  aan 
Tot welke kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming behoort u? 

1. Protestantse Kerk in Nederland (PKN)1 
2. Gereformeerde Bond binnen de PKN 
3. Ander Gereformeerd of Hervormd kerkgenootschap2 
4. Rooms-Katholieke Kerk 
5. Andere Christelijke kerkgenootschappen of groeperingen 
6. Humanistisch Verbond 
7. Jodendom 
8. Islam 
9. Hindoeïsme 
10. Andere levensovertuiging 

 
1 De Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) en Evangelisch-
Lutherse kerk fuseerden in 2004 tot PKN. 
2 Dit zijn de ‘kleine’ gereformeerde genootschappen: o.a. Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Hersteld 
Hervormde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeente. 
 
- RELIG1b 
Interviewer: in plaats van kerk, mag ook over moskee, tempel, gebedsruimte, en 
dergelijke gesproken worden. 
Gaat U wel eens naar de kerk, en zo ja, hoe vaak ? 

1. nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. een paar keer per jaar 
4. ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 

 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden ? 

1. nee 
2. ja 
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- RELIG8a 
Hoe vaak bidt (mediteert) U ? 

1. nooit 
2. minder dan 1 keer per maand 
3. 1 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. 1 keer per week 
6. een paar keer per week 
7. 1 keer per dag 
8. meer dan 1 keer per dag 
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LASMB038 
 
- RELIG1a 
Tot welke kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming behoort U ? 

1. Islam 
2. Rooms-Katholieke Kerk 
3. Een protestantse Kerk 
4. Jodendom 
5. Andere levensovertuiging _________(specificeer) 
6. Geen (niet gelovig) 

 
- RELIG1b 
Gaat U wel eens naar de moskee (of: kerk / synagoge), en zo ja, hoe vaak ? 

1. Nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. Een paar keer per jaar 
4. Ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 
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LASAI038 (module GL) / LASAJ038 (module DM) 
 
De volgende vragen gaan over geloof en levensbeschouwing, 
 
- RELIG1b 
Interviewer: in plaats van kerk, mag ook over moskee, tempel, gebedsruimte, en 
dergelijke gesproken worden. 
Gaat U wel eens naar de kerk, en zo ja, hoe vaak? 

1. nooit 
2. 1 keer per jaar of minder 
3. een paar keer per jaar 
4. ongeveer 1 keer per maand 
5. 2 tot 3 keer per maand 
6. 1 keer per week of vaker 

 
- RELIG08 
Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden? 

1. nee 
2. ja 

 
- RELIG8a 
Hoe vaak bidt u u of hoe vaak mediteert u? 

1. nooit 
2. minder dan 1 keer per maand 
3. 1 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. 1 keer per week 
6. een paar keer per week 
7. 1 keer per dag 
8. meer dan 1 keer per dag 
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