
Evolutie.
 Stel dat het waar is...

Evolutie. Hoe serieus moeten we die 
theorie nemen? Christenen zijn daarover 

verdeeld, maar aanvaarden de theorie steeds 
vaker als gegeven. Ook al blijft het lastig uit te leggen 

hoe dit zich verhoudt tot hun orthodoxe geloof.

Maar stel dat het waar is… wat zijn dan de theologische implicaties? 
Kunnen we terecht stellen dat ‘evolutionaire schepping’ ons geloof in en 
vertrouwen op God niet aantast? Welke consequenties heeft de theorie 

van ‘gemeenschappelijke afstamming’ voor ons mensbeeld, en is ‘natuurlijke selectie’ 
te rijmen met het godsbeeld dat de Bijbel ons presenteert? Het blijft een complex the-
ma en het gesprek tussen orthodoxe christenen lijkt soms muurvast te zitten.
 
In zijn boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Boekencentrum 
2017) onderzoekt Gijsbert van den Brink de consequenties van evolutie voor een 
orthodoxe christelijke theologie. Hij meent dat er op elke uitdaging waarvoor evolutie 
de theologie stelt een antwoord te geven is dat zich goed verdraagt met gereformeer-
de orthodoxie. Als hij gelijk heeft, hoeft niemand zich dus nog zorgen te maken of 
geloof in God, ook in orthodoxe en gereformeerde zin, nog wel mogelijk is gesteld dat 
evolutie onomstotelijk vast zou staan. Tegelijk maakt hij er geen geheim van, dat het 
‘totaalplaatje’ er op onderdelen wel anders uit komt te zien.
 
De grote vraag is natuurlijk of hij gelijk heeft. Van den Brink verdient veel respect voor 
zijn studie, maar ook een open en kritische weging, want er staat nogal wat op het 
spel. Zijn antwoorden moeten zowel op hun geldigheid als op hun implicaties grondig 

worden bevraagd. Zijn er vanuit Bijbel en theologie cruciale bezwaren tegen de 
aanvaarding van evolutionaire schepping in te brengen? Zijn de oplossingen die 

Van den Brink aandraagt aanvaardbaar binnen een orthodoxe theologie en 
op welke wijze wordt onze visie op God, mens en wereld, goed en kwaad, 

zonde, verlossing en eschatologie erdoor beïnvloed? 

Een dag vol stevige maar open theologische gesprekken tussen 
evolutionair theïsten, creationisten en oorsprongsagnosten.
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