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Geachte broeders, 
 
Al enige tijd is Ds. K. Hendrikse in het nieuws door het schrijven van een boek onder 
de titel “Geloven in een God die niet bestaat”. Aanvankelijk leek het er op dat deze 
predikant zijn boodschap kon uitdragen zonder daarvoor kerkelijk ter verantwoording te 
worden geroepen. Daar lijkt nu een kentering in te komen nu onlangs door de Classis 
Zierikzee een kerkordelijke procedure tegen Ds. Hendrikse is gestart en een 
commissie van onderzoek is ingesteld die hem op zijn opvattingen gaat bevragen. Wij 
voelen ons geroepen onze bezwaren tegen de uitlatingen van Ds. Hendrikse te 
verwoorden en deze te uwer kennis te brengen. We laten Ds. Hendrikse aan het 
woord. 
 
Geloven in een God die niet bestaat. God is geen (Opper)wezen maar een gedachte, 
een ervaring. We gaan niet naar de kerk om God te leren kennen maar om 
levenservaringen uit te wisselen. Ieder mens heeft andere ervaringen. Er is geen 
wezen dat God is en er is (dus) geen leer aangaande God. Een predikant kan atheïst 
zijn en andersom. Kerken en theologen “die doen alsof God bestaat” hebben mensen 
eeuwen lang op een dwaalspoor gezet. Het woord (sic!) God moet worden ontdaan 
van kerkelijke ballast. En, last but not least: de kerkelijke fixatie op Jezus is een 
dwaalspoor. (23) Aldus Ds. Hendrikse die “vloeken in de kerk” reserveert voor mensen 
die “doen alsof God bestaat” (34) en die de kerk verwijt “stug door te gaan met doen 
alsof God wel bestaat.” (36) Ds. Hendrikse gelooft niet dat God bestaat, maar gelooft 
wel in God en noemt zichzelf daarmee een religieuze of gelovige atheïst. 
 
Ds. Hendrikse verzet zich als atheïst tegen “wat de kerk van God gemaakt heeft”. (42) 
Maar de kerk heeft een bron en fundament, namelijk het onfeilbare Woord van God. 
Ds. Hendrikse kan niet anders dan een streep zetten door teksten die van God als 
Wezen spreken (Hebr. 11:6) en die afdoen als een misverstand. (32) Wie zo met de 
Bijbel omgaat, laat eigen gedachten en meningen heersen over Gods Woord en 
ontkent het gezag daarvan. 



 
 
Overigens, atheïsten verzetten zich, aldus Ds. Hendrikse, tegen middeleeuwse 
dogma’s en godsbewijzen en tegen de Sinterklaasachtige God die al lang met Dinky 
Toys en Meccanodoos op zolder is gezet. (43) Maar laten er nu nog steeds mensen 
zijn voor wie die middeleeuwse dogma’s en godsbewijzen” geen ballast (74) maar 
levende werkelijkheid zijn, voor wie die God de Levende is en voor wie Jezus Christus 
hun Heiland en Zaligmaker is. Zij vormen in de ogen van Ds. Hendrikse inmiddels zo’n 
kleine minderheid, dat hij niet kan begrijpen dat zij voor veel atheïsten nog steeds 
beeldbepalend zijn voor wat een gelovige wel en niet gelooft en dat er nog zoveel 
energie in wordt gestoken om dat tegen te spreken. (43) Gelukkig – voor Ds. Hendrikse 
– zijn er geen atheïstische argumenten die verhinderen om in (een niet bestaande) 
God te geloven. (45) Echter, de inhoud van wat iemand gelooft is niet belangrijk, als 
het maar “werkt”. Wat recht overeind blijft staan: God heeft nooit bestaan en een 
bestaande God is een historisch misverstand. (49) 
 
Het vertrekpunt van Ds. Hendrikse is: God bestaat niet. Dan is er dus ook geen 
Schepper en is Genesis 1 een sprookje, vergelijkbaar met Klein Duimpje (55) en de 
kerk heeft wel een heel grote duim. Mythe wordt tot waarheid verklaard, een 
onwrikbaar (in beton gegoten) dogma. Niet God schiep de mens(en) naar Zijn Beeld 
maar de mensen scheppen zich goden naar hun eigen beeld. (56) Van een zondeval is 
in de opvattingen van Ds. Hendrikse al helemaal geen sprake en uiteindelijk komt heel 
het woord van God uit grote menselijke duimen. Geen schepping, geen zondeval, geen 
goddelijke Drieëenheid (62) geen almachtige God (66), enz. De kerk houdt de mensen 
al eeuwen lang voor de gek met middeleeuwse belijdenisgeschriften die tot in de PKN 
toe gehandhaafd zijn. In zo’n kerk is Ds. Hendrikse predikant en de kerk met deze 
belijdenis handhaaft Ds. Hendrikse als zodanig. Maar nog even, dan is het voorbij. De 
kerk loopt leeg, en Ds. Hendrikse juicht dat toe. Liever geen kerk dan een kerk waarin 
tegen beter weten in wordt volgehouden wat onmogelijk is (68) Hoewel, hij zal in 
hoofdstuk 4 ook hoopvol betuigen dat het zover niet hoeft te komen. (73) 

 
De wetenschap verklaart God geleidelijk weg, verdringt Hem steeds achter een 
volgende verdedigingslinie. (80) De kerk zal straks nog slechts bevolkt worden door 
mensen die ook in de moderne tijd nog willen leven met middeleeuwse opvattingen. 
(88) En dan de vraag: kun je geloven in een God die niet bestaat? Ja, zegt Ds. 
Hendrikse. Gelovigen maken van gebeurtenissen ervaringen en God is één van de 
mogelijke woorden waarmee die ervaringen kunnen worden benoemd. Maar zonder 
mensen gebeurt er niets, zijn er dus geen ervaringen en is er (dus) geen God. 
 
Of iemand gelooft is volgens Ds. Hendrikse afhankelijk van de mate waarin hij in staat 
is om van een gebeurtenis een ervaring te maken. (97) Maar, zo vragen wij, waarin 
gelooft hij dan of wat is het voorwerp van dat geloof? Die ervaring? Ja, als je wilt 
geloven moet er immers iets (sic!) zijn waarin je gelooft, en als er dan geen God is, dan 
creëer je er zelf één: een ervaring. Geloven in een persoonlijke God die je behoedt 
voor tegenslag en verdriet is in de opvatting van Ds. Hendrikse een bewijs van 
onvolwassen afhankelijkheid. Een mens moet geluk hebben in het leven. (100-101) 
 
Van een sprekende God is bij ds. Hendrikse ook geen sprake. Een boek of een bloem 
kunnen tot je spreken (iets te zeggen hebben) maar een God met “hemelse 
stembanden”, nee, dat kan niet. (103) Bidden is communiceren met je eigen 
godsbeeld. Je zit eigenlijk maar wat tot jezelf te praten (164). Er is geen adres voor je 
gebed. God bestaat immers niet. (167) 
 
Het volgende dat Ds. Hendrikse onderuit haalt in een omkerende beweging is het 
liefdegebod. Niet een liefhebben van de naaste als vrucht van de liefde van en tot God, 
maar een puur menselijke verantwoordelijkheid van mensen onderling, los van God. Of 
misschien is het ervaren van die verantwoordelijkheid wel “god”. (104-105) 
 



 
 
Dan wordt Boeddha geciteerd, kennelijk met instemming, in ieder geval zonder 
tegenstem. Het wordt een hoofdstuk vol frustratie. Andere mensen hebben God in je 
rugzak gestopt, en je kunt die rugzak leeg kieperen, maar van God kom je nooit af. 
(106-109) Ja, en je kunt God toch onverwacht nodig hebben, bijv. als er onverwacht 
erge dingen in je leven gebeuren. Dan mag je God op je blote knieën danken als er 
dan lieve en betrouwbare mensen om je heen zijn. (112) Maar waarschijnlijk bedoelt 
Ds. Hendrikse dat de ervaring van de hulp van die mensen dan voor jou God is. Geen 
God die de wereld schiep. (115) God is slechts een woord om aan te duiden wat je 
ervaart. (116) Zoveel mensen, zoveel goden (119) en als wij veranderen, verandert wat 
wij God noemen mee. Ds. Hendrikse kent aan God geen onveranderlijkheid toe (NGB 
art. 1). God ontstaat in onze verhalen. God is een vertelde God (121) en heeft mensen 
nodig om God te kunnen zijn. (126) Dit vertoont erg veel gelijkenis met wat atheïsten in 
Chicago op bussen etaleren: “in den beginne schiep de mens God.” 
 
Vervolgens moet de Bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde 
Woord van God, eraan geloven: een boek met verzonnen verhalen. Geen 
Schriftgezag, maar verhalen en figuren die pas waar worden als we ons erin 
herkennen en als er door dat verhaal iets met ons gebeurt. (122) De Bijbel, een boek 
over geloofservaringen van mensen, geschreven in beeldtaal. Allemaal verbeelding. 
(155).  
 
Van de verlorenheid van de mens moet Ds. Hendrikse ook niets hebben. Impliciet zegt 
hij dat als hij schrijft: De kerkleer wordt nog altijd geïnspireerd door de “erfzonde”. (128) 
 
Ds. Hendrikse gaat in op de vraag of een atheïst ook predikant kan zijn. Zelf vindt hij 
van wel, maar hij moet wel regelmatig een vertaalslag maken. In de kerkdienst is niet 
een sprekende God het vertrekpunt. Het gaat over mensen en misschien komt dan 
God ter sprake. Spreken met God is er ook niet bij, maar om nu het begrip “bidden” te 
laten vallen….. Ds. Hendrikse zoekt naar andere vormen en een andere inhoud van 
wat onder bidden wordt verstaan.  
 
Bijbelse troost bij de mensen brengen kan Ds. Hendrikse niet. Hij gaat zonder Bijbel bij 
de mensen op bezoek. (143) Hij kan hooguit proberen het verdriet een beetje mee te 
dragen. Niet God staat op de agenda maar het leven van de ander. “Alle spreken over 
boven komt van beneden” (Harry Kuitert, met instemming geciteerd, 148). Ds. 
Hendrikse noemt Ietsisten zijn bondgenoten. Zij en hij hebben beide een afkeer van 
geharnaste kerkelijke taal. (152) 
 
Dan tenslotte de dood. Dan is alles afgelopen. De eeuwigheid is door mensen 
verzonnen. Dat het leven op de een of andere manier zou doorgaan, is zo mooi dat het 
alleen maar verzonnen kan zijn. (173) Dood is dood. Dat geldt voor alle mensen, ook 
voor Jezus. Als gesproken wordt over zijn opstanding, betekent dit dat hij voortleeft in 
de gedachten en ervaringen van mensen. (176) 
 
Is er nog toekomst voor de kerk? Ds. Hendrikse heeft er een zwaar hoofd in. De kerken 
lopen leeg. Zijn angstbeeld is dat er een kerk van uitsluitend orthodoxen overblijft. 
Geen wonder dat de kerk leegloopt, aldus Ds. Hendrikse. Er wordt een ritueel 
voltrokken dat sinds de middeleeuwen niet is veranderd. Na votum en groet staat de 
toevallige kerkganger al weer buiten. Hij begrijpt er niets van. En de kerkorde van de 
PKN uit 2004 lijkt er één van honderden jaren geleden. Dat geloof je nu toch niet 
meer? (184) Als in de notitie “Leren leven van de verwondering” gesteld wordt dat “het 
gaat om de belijdenis van de Naam boven alle namen, Jezus Christus” laat Ds. 
Hendrikse alle hoop voor de toekomst van de kerk varen. Het rechtse veto-blok blijft 
aan de macht en staat alle veranderingen die Ds. Hendrikse en zijn geestverwanten 
voorstaan in de weg. Van hen mag niet worden verwacht dat zij het doen met “een 
geloofsleer die meer dan 400 jaar geleden voor het laatst is veranderd.”(186)  



 
 
Er moet meer “onverdund atheïsme” in het kerkbestuur komen om de kerk te redden 
van haar ondergang. Zij zullen de kerk opschudden door bij alle leerstukken vragen te 
stellen. Ds. Hendrikse doet er op pag. 189 een boekje over open. Het zijn zijn eigen 
vragen en twijfels bij en kritiek op de Bijbelse leer, zoals die vervat is in de belijdenis 
van de kerk. Ds. Hendrikse redeneert vanuit de mens die vanuit zijn eigen ervaringen 
bepaalt wat waarheid is. De kerk vult een grabbelton met traditie voor hedendaagse 
mensen en elk grabbelt er uit wat hem zint. De mens aanvaardt en gelooft de waarheid 
niet maar bepaalt zelf wat waarheid is. (193) Mensen zetten hun eigen geloofspakket in 
elkaar. (198) 
 
Hoe ds. Hendrikse de kerk ziet, beschrijft hij in het laatste hoofdstuk:  “De kerk als 
eetcafé” waar God “a la carte” wordt opgediend, waar Jezus tussen zijns gelijken zoals 
Boeddha, Socrates, Confusius en Ghandi een plaats krijgt en waar de Bijbel op de 
boekentafel ligt (niet op de kansel, want die wordt alleen binnengereden als er 
“nostalgische diensten” worden gehouden) naast de Koran, de Veda’s en de boeken 
van de Dalai Lama. (199) 
 
Dan de grote vraag: wat is het antwoord van de kerk op de “leer” van Ds. Hendrikse? 
Dat kan naar onze vaste overtuiging slechts één antwoord zijn: Klaas Hendrikse kan en 
mag geen predikant blijven. Iemand die alle fundamenten onder kerk en geloof 
wegslaat en verbrijzelt, werkt mee aan de ondergang van de kerk. Hij moet maar in 
praktijk brengen wat hij zelf constateert: “wat hebben we samen nog onder één dak te 
zoeken?” (196) En als hij niet vrijwillig zijn toga aflegt, dan zal de leiding van de kerk 
hem die moeten afnemen en de toegang tot de kansel moeten ontzeggen.  
We realiseren ons terdege dat de uitlatingen van Ds. Hendrikse niet op zichzelf staan 
en dat hij niet de enige is die deze verderfelijke leer verkondigt. Niet voor niets noemt 
hij in zijn dankwoord Harry Kuitert, wiens theologisch denken hem heeft beïnvloed en 
gestimuleerd en wiens moed en bewogenheid hem tot voorbeeld zijn geweest.   
 
Tegen het handhaven van deze dominee richten zich onze bezwaren. Niet de kerk, niet 
de belijdenis van de kerk brengt mensen op een dwaalspoor, maar Ds. Hendrikse doet 
dat. Misleiding, verwarring, ontkenning, en dat op een Godonterende, blasfemische en 
schokkende manier. Een kerk die een predikant handhaaft die zo openlijk God en Zijn 
Woord en de belijdenis van de kerk ontkent, is niet geloofwaardig. Er is slechts één 
weg: deze predikant mag binnen de kerk zijn verderfelijke boodschap niet langer 
verkondigen en dient uit zijn ambt te worden ontheven. 

 
Door het schrijven van deze brief hebben wij uiting willen geven aan onze verontrusting 
en verontwaardiging. Wij zien met belangstelling uit naar de bevindingen van de 
ingestelde Commissie van onderzoek en verzoeken u ter ondersteuning van dit 
onderzoek deze brief ter kennis van deze Commissie, van de Classis Zierikzee en van 
het Breed Moderamen van de Generale Synode van de PKN te brengen. 
 
 
Met broederlijke groet en verbonden in onze levende Heere Jezus Christus, 
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Streefkerk, 
w.g.: Ds. T. van Bruggen, preses.                            w.g.: A. van Werkhoven, scriba. 

 


