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“Ik ben heel arm

geweest en ik zou

verbitterd kunnen

zijn. Maar ook de

rijkste families

hebben pijn en lijden.

Iedereen worstelt.”
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Z o’n 35 jaar geleden hadden wij in ons
dorp een predikant die pacifistische
opvattingen had. Tijdens de catechisa-

tie mochten wij hem graag om de oren slaan
met Romeinen 13 waarin Paulus het volgende
zegt (in de NBG-vertaling van 1951):
‘Wie zich dus tegen de overheid verzet, we-

derstaat de instelling Gods, en wie dit doen,
zullen een oordeel over zich brengen (…) Zij
staat immers in dienst van God, u ten goede.
Maar indien gij kwaad doet, wees dan be-
vreesd; want zij draagt het zwaard niet tever-
geefs; zij staat immers in de dienst van God,
als toornende wreekster voor hem, die kwaad
bedrijft.’ Wij wilden graag zien hoe de predi-
kant zich hier zou uitpraten. Dat lukte hem
vrij goed, door te wijzen op het belangrijke
gebod dat je niet mag doodslaan.
Ik moest de afgelopen dagen aan deze tekst

denken nu de de Eerste Kamer waarschijnlijk
niet instemt met het regeringsvoorstel om de
straf van een enkelband te laten opleggen
door de gevangenisdirecteur, een ambtenaar.
Dus zonder tussenkomst van de rechter. Het
plan komt uit de koker van staatssecretaris
Teeven. Deze zelfbenoemde crimefighter staat
bekend om zijn plannen enmaatregelen die
de macht van de staat moeten vergroten ten
koste van de rechten van burgers.
Juist omdat de staat het zwaard draagt, is de

ongewapende burger in Nederland geen partij
voor de overheid. Daarom zijn er vastgelegde
rechten en rechters die kunnen beoordelen of
de enige legitiem gewapende partij in dit land
niet buiten zijn boekje gaat. Ongewapende
burgers zijn zonder rechten en rechter weer-
loos tegen de staatsmacht. Elke dictatuur
waar dan ook ter wereld heeft dat laten zien.

Willekeur en onrecht overheersen, terwijl de
dictator zich laat fotograferen als vader des
vaderlands met een klein meisje op de schoot.
Teeven enminister Opstelten interesseert

het allemaal geen zier. Ons landmoet zoge-
naamd steeds veiliger worden gemaakt tegen
criminelen en terroristen, terwijl uit elk on-
derzoek blijkt dat de criminaliteit jaarlijks
afneemt.
De vergroting van de macht van de toch al

almachtige staat is een proces dat al jaren
gaande is. Er zijn talloze voorbeelden van:
preventief fouilleren, afluisteren zonder man-
daat, kentekenregistratie zonder ookmaar de
kleinste verdenking. De samenleving is er
geen sikkepit veiliger door geworden. We
mogen blij zijn met instellingen als de Eerste
Kamer en de Raad van State. Zij zijn de echte
beschermers van veiligheid en vrijheid.

Zwaarddrager
Pieter Anko de Vries
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F
ryslân was haar ge-
boortegrond, ze bleef
een leven lang gefasci-
neerd door de Friese
theoloog Oepke

Noordmans, envoelt zich sterkbe-
trokken bij de wereld van van-
daag. Dezemix stempelt Akke van
der Kooi (1949), die gisteren offici-
eel afscheid nam van de Protes-
tantse Theologische Universiteit
in Groningen. ,,Wemoeten de we-
reld niet buiten de deur houden,
om in de kerk fijn bij elkaar en bij
God te zijn”, ishaar credo. ,,Niet al-
leen omdat je dan als kerk op een
dood spoor terecht komt, maar
vooral omdat de wereld Góds we-
reld is.”
Dit inzicht deed zij op in het

werk van Oepke Noordmans
(1871-1956), een van haar belang-
rijkste theologische gidsen. ,,Van
Noordmans heb ik begrepen dat
God in Jezus deze wereld is inge-
gaan,” legt Van der Kooi uit. ,,Hij is
in de concreetheid van ons be-
staan bevrijdend aanwezig.
Dat is niet per se een geruststel-

lende gedachte, want als de Geest
werkt, worden de dingen helder:
goed en kwaad, heil en onheil. Dat
gaat van jouw persoonlijke leven
tot en met de mondiale proble-
men. ,,De Geest is de Trooster, en
hij gaat tot op het bot in jouw le-
ven, door je met de neus op de fei-
ten te drukken.” Maar dat geeft te-
gelijk hoop, zegt Van der Kooi,
want ,,het scherpt ons zicht op de
ondoorgrondelijke goedheid van
God. Daarvan hebbenwe een vaag
vermoeden, totweontdekkenhoe
dit bij Jezus in het volle licht
staat”.
Akke van der Kooi is een the-

oloog die zichzelf niet gemakke-
lijk weggeeft. Dat merk je aan
haar boeken en artikelen: ze ver-
raden een grote nauwkeurigheid.
Elke zin is gewikt en gewogen.
Ook in gesprek met haar merk je
het: er duiken geen slagzinnenop,
en al helemaal geen gladde granie-
ten waarheden. Weliswaar is haar
specialiteit de dogmatiek, en daar-
aan kleeft een sfeer van abstract,
rationeel nadenken.Maar dat lijkt
nauwelijks van toepassing op Van
der Kooi zelf, die zoekend spreekt,
tastend naar de juiste formule-

ring. Denkbeelden of concepten
zijn voor haar niet het een en al,
zegt ze: ,,Het gaat in de theologie
niet allereerst om concepten of
dogmatische inzichten. Die heb-
benwewelnodig, op eengoedmo-
ment, om dingen te verhelderen.
Maar het denken óver God is niet
de basis. Het gaat primair om wat
indeEngelse taalworshipheet.Dus
om de verering van God, om het

geloven zelf. Daarin wordt het al-
lemaal concreet: verzoening,
hoop, liefde, barmhartigheid en
mededeelzaamheid. Deze base line
kun je aanduiden als de liturgie.
En die is breed, want vanuit de
kerk strekt die liturgie zich uit
naar de hele wereld.”

Hendrik Algra
Het idee dat het om onze wereld
gaat, en niet om een afgezonderd
fijn samenzijn met God, leerde

Van der Kooi eigenlijk al ver voor-
dat ze Noormans werk leerde
kennen. Ze wist het al in haar
jeugd, op de boerderij in Easter-
mar. ,,Ik ben een boerendochter,
de oudste in een groot gezin. Nee,
koeien melken deed ik niet, ik
was wat bangig aangelegd als het
om die grote koeien ging. Maar ik
reed wel met de tractor ladingen
hooi van het land, om die dan op
de hooizolder te plaatsen. Ik had
sterke armen, zei mijn vader.”
Het geloof was toentertijd van-

zelfsprekend aanwezig, herin-
nert zij zich. ,,Van mijn vader
moesten we altijd het hoofdarti-
kel uit het Friesch Dagblad lezen,
geschreven door Hendrik Algra.
Dat ging natuurlijk vaak over ge-
loof, kerk en wereld. Maar funda-
menteler was het besef van het
heilige dat in het hele leven ver-
weven was. Noordmans noemt
dat de ‘liturgie des levens’. Dat zat
in het ritme van de dagen, in de
stilte voor het gebed bij de maal-
tijd, in de kerkgang, en dat ging
als vanzelf over in de dagelijkse
bezigheden. Er lag bij wijze van
spreken eenwijding over het hele
leven.”
Na de mulo ging Akke van der

Kooi naar de kweekschool. Ze
werkte drie jaar op een Lagere
School in het Gelderse Rheden.
Toen al kriebelde het; de theolo-
gie trok aan haar. Eerst volgde ze

een catechetenopleiding, daarna
schreef ze zich in voor de studie
theologie aan de gereformeerde
theologische universiteit te Kam-
pen. ,,Ik kwam terecht in een gis-
tende wereld”, herinnert Van der
Kooi zich. ,,Het waren de jaren
van de maatschappijkritiek, en
dat had zijn weerslag op de theo-
logie. Er was een levendige linkse
studentenbeweging in Kampen.
De hoogleraren waren zich be-
wust van de problematiek in de
wereld, van de vragen die in de sa-
menleving aan de orde waren. De
theologie werd opengelegd naar
de wereld, door hoogleraren als
G.P. Hartvelt, J.T. Bakker en G.Th.
Rothuizen. Zij hielden zich bezig
met de kritiek op religie vanMarx
en Nietzsche, met vraagstukken
rond gerechtigheid. Als je van-
daag theologie beoefent, vonden
zij, moet je dat doen met de deu-
ren en ramen wijd open.”

Intuïtie
Van der Kooi werd geen ‘publiek
theoloog’ en ziet ook wel de be-
perkingen in van een al te eenzij-
dige, maatschappijkritische in-
steek. In de kerk gaat het per slot
van rekening over Vader, Zoon en
Geest. Kerk en theologie moeten
zich altijd weer bezinnen op deze
kern. Maar de wereld is daarbij
nooit uit beeld wat Van der Kooi
betreft, en dat blijkt ook uit de rij-

en romans en gedichtenbundels
die zij in haar huiskamer heeft
staan. Remco Campert, Margriet
de Moor, Marilynne Robinson en
veel andere hedendaagse auteurs
leest ze met nieuwsgierigheid,
juist ook als theoloog. ,,Ik ben een
dogmaticus die zich graag aan de
randen van het vakgebied be-
weegt”, zegt ze. ,,Ik ben altijd in
the mood om te ontdekken hoe

kwesties uit de theologie ter spra-
ke komen in romans, poëzie of in
andere vormen van kunst. Dan
gaat hetmij niet om kunst als een
illustratie bij wat we al kennen
vanuit de dogmatiek. Ik zie eer-
der dat in de kunst thema’s ‘ont-
sloten’ worden op eenmanier die
raakt aan de theologie of aan pas-
sages uit de Bijbel. Met je christe-
lijke intuïtie herken je soms de
kern van een thematiek, terwijl
ook geldt dat in kunst zich iets
voordoet wat de theologie je niet
kan bieden. Dan blijk je soms een
Bijbeltekst beter te kunnen lezen
wanneer je een gedicht of verhaal
tot je door hebt laten dringen.”
Theologiemoet contact zoeken

met demenselijke ervaring, vindt
Van der Kooi. Ze toont zich be-
zorgd over komende generaties,
die nog maar nauwelijks toegang
lijken te hebben tot de grond-
woorden van het christelijk ge-
loof. Kunnen zij kernbegrippen
als verzoening, vergeving en ge-
rechtigheid nog een plek geven?
,,De bekendheid daarmee neemt
zienderogen af”, constateert Van
der Kooi. ,,Dat houdt mij echt be-
zig.”
Maar ze ontdekte ook een ande-

re ontwikkeling. ,,Tegelijk zie ik,
niet alleen in dehedendaagse lite-
ratuur maar ook bij atheïstische

De bekendheid met

verzoening,

vergeving en

gerechtigheid

neemt snel af

Zet open, die
ramen en deuren

We moeten de buitenwereld niet achterlaten bij de drempel van

de kerk, vindt theoloog Akke van der Kooi. ,,Als we de deuren

en luiken gesloten houden, verpieteren we.” De kerk moet zich

juist uitstrekken naar de wereld. Want in het hele leven is het

heilige verweven. Van der Kooi neemt na veertig jaar afscheid

van de universiteit. Door Tjerk de Reus.

Mensen uit het

dorp kwamen met

een onbaatzuchtige

goedheid voor

de dag

Akke van der Kooi

Akke van der Kooi (1949,
Eastermar) promoveerde in
1992 op het proefschrift Het
heilige en de heilige Geest bij
Noordmans. Een schets van zijn
pneumatologisch ontwerp.
Haar interesse in Oepke
Noordmans resulteerde ook
in medewerking aan de
uitgave van de Verzamelde
Werken van Noordmans. Deel
4, dat in 1988 verscheen,
werd door Van der Kooi
verzorgd. Zij schreef ook tal
van artikelen over Noord-
mans, maar ook over bij-

voorbeeld de feministische
theologie.
In 2006 publiceerde zij het
boek De ziel van het christelijk
geloof - Theologische invallen bij
de praktijk van geloven. Hierin
gaat het haar om duidelijk te
krijgen hoe ‘de God van Jezus
onder ons blijft in de ervaring
van de Geest’.
Van der Kooi doceerde sinds
1988 aan de Theologische
Universiteit Kampen, daarna
aan de Protestantse Theologi-
sche Universiteit, eerst in
Kampen, later in Groningen.

Akke en Oepke

Oepke Noordmans. Foto: FD
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Het Verzameld Werk van Oepke Noordmans telt tien delen.
Zo’n tien theologen schreven een academisch proefschrift over
de Friese magiër - die zelf nooit promoveerde.

Akke van der Kooi: ,,De mens
is een wezen dat niet met zich-
zelf uitkomt, maar hij strekt
zich uit naar vervulling in wat
niet-mens is, wat hem te boven
gaat.” Foto: Tjerk de Reus

filosofen, een soort onderhuidse
affiniteit met het christendom.
Dergelijke denkers zijn vaakweg-
geraakt bij traditioneel godsge-
loof. Maar niet bij wat je de ‘wer-
king’ van het geloof zou kunnen
noemen, die zich uitdrukt in
woorden als barmhartigheid, ont-
ferming, verzoening. Daar zoe-
ken ze toegang toe. Natuurlijk op
een andere manier dan wij in de
dogmatiek gewend zijn, maar
misschien wel des te belangrijker
voor komende generaties. Met
hen moet je in gesprek, vind ik,
omdat we voor de vraag staanwat
het christelijk geloof te bieden
heeft voor de wereld van mor-
gen."
,, Ik hebmealtijd intens betrok-

ken gevoeld bij de dogmatiek, dus

bij de ‘leer’, en daar is ook syste-
matisch nadenken mee gemoeid.
Maar theologische concepten en
denkbeelden moeten een functie
hebben in de grotere vragen, die
cirkelen rond de betekenis van
christelijk geloof in een snel ver-
anderde wereld.”
Deal genoemdeKampense theo-

loog Jan Taeke Bakker was een van
de belangrijkste leermeesters van
Akke van der Kooi. Als hij sprak
over de schepping, ging het over
Genesis, maar ook over wat er in
de krant stond over milieuvervui-
ling en biotechnologie, vertelt ze.
,,Dat speelt allemaalmee inhoe de
kernwoorden van het geloof van-
daag klinken. Sommige mensen
willen in de kerk vooral onwrikba-
re geloofswaarheden te horen krij-

gen. Maar het gaat erom wat die
boodschap ómzet in jouw leven en
hoe die jouw bestaan in de wortel
raakt.”
,,De theoloog Helmut Gollwit-

zer zei ooit dat het niet allereerst
gaat om onze voorstellingen van
God, maar om ‘onze in God ver-
wortelde levensinstelling’. Die le-
vensinstelling gaat terug op de
grondlijn van de Schriften: God
ziet om naar de mens. Denk ook
aan de lofzang van Maria, het
Magnificat, waarin je hoort: ‘Hij
heeft naarmij omgezien’. Primair
is de nood, en God die naar die
mens omziet in die nood. Dan
hebben we tegelijk ook al gezegd
dat demens nooit aan zichzelf ge-
noeg heeft. Demens is een wezen
dat niet met zichzelf uitkomt,

maar hij strekt zich uit naar ver-
vulling in wat niet-mens is, wat
hem te boven gaat.”

Humaniteit
De genoemde ‘verworteling in
God’ is wat Van der Kooi betreft
hecht verbonden met de waarde
van menselijkheid, de humani-
teit. ,,Ook zonder een bewust ge-
loof kunnen mensen de hoge
waarde van menselijkheid laten
zien, zich inzetten voor verdruk-
te medemensen, voor kwetsba-
ren. Voor mijzelf ligt er wel een
diep verband tussen de mense-
lijkheid en geloof. In mijn jeugd
heb ik dat ervaren, toen ziekte en
ongeluk ons gezin troffen. Men-
sen uit het dorp kwamenmet een
onbaatzuchtige goedheid voor de
dag, in hulp en medeleven. Dat
maakte grote indruk op mij, als
kind. Daar speelde iets zeer crea-
tiefs in mee: mensen kwamen
spontaan tot verrassende en ont-
roerende vormen van behulp-
zaamheid en liefdebetoon. Ik heb
als kind gevoeld: dit is waar het
omgaat inhet leven, dit heeftmet
God te maken. God is herschep-
pend en helend bezig.Wat star en
doods is, doorbreekt Hij. Onver-
wacht bloeit er een nieuwemoge-
lijkheid open, waarin je als mens
kunt opstaan. Die beweging,
waarin ik de Geest werkzaam zie,
is ten goede voor de mens. Het is
niet maakbaar, het is geen kwes-
tie van: even de handen uit de
mouwen steken. Het goede is niet
afleidbaar uit de dingen van deze
wereld, maar is een creatieve mo-
gelijkheid die je kunt leren zien.
Het is de beweging van de Geest
van Christus, die verzoent, her-
schept, heelt.”

Ontvankelijkheid
Van der Kooi pleit voor ontvanke-
lijkheid. De aanwezigheid van de
Geest kun je lerenontdekken in si-
tuaties waarin mensen in de knel
raken of waarin wijzelf van het
spoor afdwalen. Je ontwikkelt er
een kompas voor als je jezelf af-
stemt op het verhaal van Jezus,
legt Van der Kooi uit. ,,Over goed
en kwaad weten we allemaal een
woordje mee te spreken, en we
kennen het ook wel van binnen-

uit. VanNoordmansheb ikgeleerd
datwe vanuit het evangelie van Je-
zus Christus een diepere peiling
kunnendoennaar goed enkwaad,
naar heil en onheil in ons leven en
in dewereld. Pas bij Jezus Christus
komen de dingen op scherp te
staan. Hij onthult de ware werke-
lijkheid, de schepping zoals God
die voor ogen staat. Het meest ba-
sale, waar christelijk geloof mee

staat of valt, is de overtuiging dat
God in de wereld is ingegaan en
‘onder ons’ is. Hij is nabij!”
,,De aard van die presentie kun

je leren kennen door na te den-
ken over leven en sterven en op-
standing van Jezus. Als we in alge-
mene termen praten over huma-
niteit en over goed enkwaadblijft
het een bleek en vlak verhaal. Bij
Jezus krijgt het scherpe contou-
ren. Kijk naar de overspelige
vrouw, die Jezus ontmoet. De
godsdienstige leiders veroorde-
len haar. Maar als God komt,
wordt er een opening geschapen.
De ijzeren logica van het sociale
systeem verkruimelt.”Als je le-
vensinstelling in God geworteld
is, leer je zien waar de Geest spo-
ren trekt, meent Van der Kooi.
,,Dan valt je op dat Jezus in zijn
ontmoeting met farizeeën en
overspelige vrouw de situatie ver-
traagt: hij gaat op de grond zitten,
hij schrijft in het zand. Dan komt
Jezusmet eenwoord, als het ware
uit niets, dat de boel op de kop zet
en de vrouw nieuwe levensruim-
te biedt. Dàt is een scheppings-
woord! Zo is God door de Geest
aanwezig in deze wereld. Hij
breekt de dingen open als de hu-
maniteit vernietigd lijkt te wor-
den, om een weg van herstel en
bevrijding open te leggen.”

In algemene termen

praten over goed

en kwaad:

dat blijft een bleek

en vlak verhaal


