
God is de Oorsprong van al het leven. Daarover is de hele 
christelijke traditie het wel eens. Twee recente studies van de 

theologen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul verschillen 
echter nogal van mening over de wijze waarop God het leven zou 

hebben doen ontstaan. En aan dat verschil zit heel wat vast.

Beide theologen willen recht doen aan de Bijbel als Gods openbaring. 
Beiden willen ook de wetenschap volstrekt serieus nemen. Beiden willen 
voluit staan in de orthodox-gereformeerde christelijke traditie. Systema-

tisch theoloog Gijsbert van den Brink komt echter tot de conclusie dat de huidige 
wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van het 
leven niet strijdig is met een zorgvuldige lezing van de Bijbel en een orthodoxe 
theologie. Terwijl Bijbelwetenschapper Mart-Jan Paul na zijn analyse van het 
spreken van Bijbel en christelijke traditie over onze oorsprong tegen die opvatting 
ernstige bezwaren houdt.

Waar komen deze stevige verschillen in benadering en conclusie vandaan? En wat zijn de 
consequenties ervan? Daarover gaan Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul tijdens de 
studiedag Oorsprong met elkaar en de deelnemers stevig in gesprek. Over de intenties en 
doelstellingen van hun boek, hun opvattingen over Bijbel, bijbeluitleg en wetenschap, en de 
theologische consequenties daarvan. Tijdens de studiedag is er veel ruimte voor interactie 

tijdens een groepsbespreking en vragenrondes. Van deelnemers wordt verwacht dat zij 
voorafgaand de studies En de aarde bracht voort en Oorspronkelijk hebben gelezen.
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Inschrijven voor deze studiedag kan tot 15 oktober 2017 via 

www.weetwatjegelooft.nl/oorsprong (€ 75,-) of via
www.pepredikanten.nl/oorsprong (€ 125,- incl. opdracht en 3 EC certificaat)
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