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ZIERIKZEE - Ds. K. Hendrikse, auteur van het boek ”Geloven in een God die niet
bestaat”, heeft de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland maandagmorgen in een
open brief opgeroepen de vragen naar het bestaan van God op de kerkelijke agenda te
zetten.
Ds. Hendrikse schreef zijn open brief naar aanleiding van een artikel van de scriba van de
Protestantse Kerk, dr. A. J. Plaisier, in Kerkinformatie, het officiële magazine van de PKN.
Daarin schrijft dr. Plaisier ook over de vragen die er zijn over het bestaan van God.
Ds. Hendrikse stelt in zijn brief dat hij „met verbazing en interesse” het artikel van dr.
Plaisier gelezen heeft. „Verbazing, omdat je ingaat op mijn boek ”Geloven in een God die
niet bestaat”, terwijl nog niet duidelijk is wat de kerkordelijke consequenties ervan zijn.”
Ruimte
De predikant uit Zierikzee vraagt zich af waarom de leiding van de Protestantse Kerk nu
wel kan praten over zijn boek, terwijl de vorige scriba van de PKN, dr. B. Plaisier, zei dat
hij dat in verband met de kerkorde niet kon. „Is er iets veranderd? Komt er ruimte voor
gesprek? Dan reageer ik graag op de inhoud van je artikel”, aldus ds. Hendrikse in zijn
brief.
Hij schrijft het eens te zijn met de analyse van de scriba van de Protestantse Kerk van de
situatie waarin de PKN zich bevindt. Met het antwoord dat dr. Plaisier geeft op de vraag
of en hoe Gods bestaan uitgelegd moet worden, heeft ds. Hendrikse moeite. „Jij kunt
kennelijk niet over God spreken zonder Jezus en de Heilige Geest ter sprake te brengen.
Dat is, als Arjan Plaisier, je goed christelijk recht. Uiteraard. Maar dit artikel in
”Kerkinformatie” schreef je als scriba van de PKN. In die hoedanigheid zou je je kunnen
afvragen of het niet juist dat Vader-Zoon-Geest-dogma uit hun jeugd is, waar velen
moeite mee hebben, en of je hen recht doet door hun twijfels af te dichten met jouw
persoonlijke drie-enige belijdenis. Laat je daarmee juist die velen niet pastoraal in de kou
staan?”
Ds. Hendrikse verwijst in dit verband naar een onderzoek van de IKON waaruit zou
blijken dat een op de zes voorgangers niet gelooft in het bestaan van God of daaraan
twijfelt.
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Belijdenisen
Hoewel dr. Plaisier in het artikel in Kerkinformatie schrijft dat de PKN een pluriforme kerk
wil zijn, twijfelt ds. Hendrikse daar sterk aan. „Als ik jou lees, lijkt er in de PKN alleen
plaats te zijn voor degenen die instemmen met bestaande belijdenissen, en die daar
verder geen lastige vragen bij stellen of blijk geven van twijfel. Je sprak (in ”VolZin” van
13 juni 2008) al eerder uit „dat je van twijfel in de kerk geen thema moet maken.”
Bedoel je daarmee dat twijfelaars hun heil maar elders moeten zoeken?”

Ds. Hendrikse verbaast zich over het feit dat hem de afgelopen jaren „in vele
toonaarden” te verstaan is gegeven dat de vraag naar Gods bestaan niet wezenlijk, of
zelfs een gepasseerd station zou zijn. „Bij lezingen in het land hoorde ik andere geluiden:
voor velen die oprecht proberen te geloven is die vraag juist essentieel: wat valt er (nog)
te geloven als het bestaan van God wordt betwijfeld? Voor sommigen is mijn boek een
steun in de rug, voor anderen is het een brug te ver. Maar zij kunnen en willen niet terug
naar ”de God van hun jeugd”. Waar kunnen ze terecht?”
Synodeagenda
Ds. Hendrikse besluit zijn brief met een oproep om de vragen waar mensen mee
worstelen op de agenda van de synode te zetten, „de vraag naar het bestaan van God
inbegrepen. Je zult er veel voorgangers en gelovigen een dienst mee bewijzen.”

Commentaar - DJK : Eigenlijk te godslasterlijk om over te praten. Toen de scheuring
binnen de NHK bijna een feit was, heb ik hier een artikel over geschreven in onze
plaatselijke krant, de KP, maar ik heb nooit gedacht dat de goddeloosheid binnen de PKN
zich met zulk een bruut geweld zou gaan openbaren, en dat dit kerkorgaan met zulk een
snelheid gemeenschap zou gaan zoeken met de moeder van aller hoererijen, de Rooms
Katholieke Kerk. Tegelijk spreken we hier ons bange vrees uit, dat wij van de HHK
eigenlijk ook geen hoop meer hebben. Wat een puinhopen en een brokstukken, eigenlijk
binnen geheel kerkelijk Nederland. Ikabod, de eer is gevankelijk weggevoerd. En wie
bemerkt, en wie betreurt het, wie draagt er leed en smart over, dat er zovelen in
kerkelijk Nederland, bedrogen worden op en onder de kansels…?? Zou God dan Zijn
planting gaan herbouwen op onze puinhopen en op onze brokstukken? Wij geloven er
niet meer in. Het is weg, de waarheid is schier bijna niet meer te horen, en struikelt op
de straten, binnen geheel kerkelijk Nederland. Ook binnen de CGK, de GG, de OGG en
de GG in Ned. Het is allemaal weg. Van de zuivere leer der Reformatie is bijna niets meer
overgebleven. Gods’ Woord leert ons dat slechts achter de dood het leven in Christus ligt,
maar hoevelen hebben heimelijk het leven in Christus al, aleer zij (geestelijk) de
kruisdood met Hem gestorven zijn, met Jona overboord zijn gegaan…?? om daarna met
Hem op te staan tot een nieuw leven uit Hem en door Hem. Geliefde lezers, dit zijn we
kwijt. De Heere leert het ons, bij monde van de apostel Paulus: “Gij dwaas hetgeen gij
zaait, wordt niet levend, tenzij het gestorven is!”(1 Kronthe 15:36) Wat betekent dit?
Lees maar in de Galaten- en in Romeinenbrief. Deze twee brieven spreken in
bijzonderheid over de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Ik zou bijna
zeggen, leer deze brieven uit uw blote hoofd, en vraag of den Heere u hierin wilt
onderwijzen. Want als we de zuivere uitleg van deze brieven niet recht verstaan,
verstaan we eigenlijk niets van Gods’ Woord. Verstaan we ook niets van en over de
zuivere uitleg van de gelijkenissen die Christus hier op aarde heeft uitgesproken. Want
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die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden, Rom. 6:7. Sterven aan onze
eerste man, de Wet in Adam, en na deze geestelijke kruisdood met Hem te zijn
gestorven, opstaan uit de dood tot een nieuw met onze tweede Man, welke is Christus
Jezus de Heere, Rom. 7:1-6. Wees nu eerlijk lezer, waar horen we dit nog verklaren,
waar horen we nog verklaard dat het heilig recht Gods gekend en doorleefd moet
worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Waar horen we nog verklaren, wat het
doorleven van dit heilig recht Gods nu wezenlijk en zakelijk inhoud….?? Toch bijna
nergens meer..!! En zo geeft men veelal in het spreken onder elkander en de leraren in
de prediking overal maar een godsdienstige draai aan, waarmee Gods’ heilige recht
verkracht, omzeilt, onteert en ontheiligd wordt. Hoevele mensen lopen met vragen die
onbeantwoord blijven, vanwege dat hun leraren geen antwoord weten op deze vragen.
Stomme honden zijn het geworden. God heeft ze met stomheid geslagen, waardoor het
veelal blinde leidslieden zijn geworden.
Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen
niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief, Jesaja 56:10.
Maar één ding is en blijft altijd overeind staan, wat ik ds. Johannes van der Poel eens
heb horen zeggen, God lieft zijn heilig recht…!!! Boven de hemel en boven de hel
hangt dat zelfde bordje waar deze ontzaggelijke woorden op geschreven staan. Dit houdt
dus in, dat wanneer wij hier op aarde nimmer in dat (geestelijke) gericht geplaatst zijn
geworden, en nimmer onder dit gericht Gods’ verloren zijn gegaan, waarin God een
volkomen betaling eiste over ons bedreven kwaad, wij dan straks voor eeuwig onder Zijn
Goddelijk en heilig gericht verloren zullen gaan. Want God zoekt Zijn recht, en zoekt
betaling, door uzelf of middels een Ander, en Zijn heilige Wet is een afspiegeling van dat
heilige recht, en de bloedschuld jegens die verbroken en geschonden Wet moet vereffend
worden, hier in de tijd middels de tussentreding van het bloed van Christus, of straks in
de eeuwigheid, waar u dan zelf zal moeten gaan betalen. Dan zal die toorn en vloek der
Wet, en Gods gramschap over de zonden voor eeuwig op en in uw arme ziel gaan
branden, schreeuwende en brullende in uw arme verloren ziel: “Betaal Mij wat gij
schuldig zijt!” Want geliefde lezer, wij gaan niet verloren, maar wij liggen vannature
alrede verloren. Wij bidden u daarom van Christus’ wege, laat u met God verzoenen. Het
bloed van Jezus, reinigt van alle zonden.
En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is
nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en
die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog
geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te
vergelden, gelijk zijn werk zal zijn, Openb. 22:10-12.

28)
Die onrecht doet,
Hiermee wordt een tegenwerping voorkomen, die op Openb. 22:10 kon gemaakt worden,
namelijk dat enigen deze openbaring, indien ze een ieder bekend gemaakt werd, zou
misbruiken tot zorgeloosheid van het vlees of tot verbittering tegen de Kerk van
Christus; waarop dit antwoord volgt gelijk Ezech. 2:3, en Dan. 12:10; door welke wijze
van spreken geen toelating van kwaad te mogen doen wordt betekend, maar een
zwaarder oordeel van God over zulken wordt gedreigd, gelijk Christus ook tot Judas
zeide, Joh. 13:27: Dat gij doet, dat doe haastelijk. Zie ook 2 Cor. 2:15.
29)
dat hij nog gerechtvaardigd
Dat is, meer en meer zijn rechtvaardigheid uit de vruchten betone; gelijk Jak. 2:18,24
wordt verklaard. Want het woord rechtvaardigen wordt hier gesteld tegen onrecht doen,
gelijk het woord heilig worden tegen het woord vuil worden.
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30)
Ik kom haastelijk;
Van hier voort begint Christus zelf tot den apostel te spreken, tot het midden van Openb.
22:20, gelijk al de omstandigheden en Openb. 22:16 klaar meebrengen, en Hij bevestigt
zo met Zijn eigen woorden hetgeen door den engel tevoren was verkondigd.

31)
gelijk zijn werk
Namelijk hetzij goed of kwaad; gelijk hiervoor meermalen is beloofd en gedreigd; zie 2
Cor. 5:10. Waardoor te kennen gegeven wordt, niet enige verdienste, maar een genadige
beloning der goede werken, en een rechtvaardige straf en vergelding der kwade. Zie
Rom. 6:23; Ef. 2:8, enz.
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