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Preprint 

Colin Gunton (ed.), The Doctrine of Creation: Essays in Dogmatics, History and Philosophy, 

Edinburgh, T & T Clark, ISBN 0-567-08588-0, 1997, 14 x 22, vi + 1997 pp., £22.50. 

Waar in deze eeuw aandacht is gegaan naar de scheppingsleer, gaat het meestal om de 

verhouding van theologie en natuurwetenschap, of om het ecologische vraagstuk. 

Uitzonderingen zijn aan protestantse zijde – en dit is een door en door protestants boek, 

dat de r.-k. theologie, i.t.t. de orthodoxe, nauwelijks mee in de discussie betrekt – Barth, 

Pannenberg en Moltmann; deze drie hebben wel een relatief uitgewerkte scheppingsleer 

ontworpen. Dit boek beoogt, middels een achttal opstellen van diverse auteurs, ook een 

opzet te bieden van een scheppingsleer in traditionele zin. Na een scheppingsleer ‘im 

Grundriß’ (Robert W. Jenson) volgt een uitdagend opstel van Paul Helm, waarin hij de 

implicaties van zijn bekende verdediging van de gedachte dat God buiten de tijd is 

(temporele locatie en duur mist) voor de scheppingsleer uitwerkt. Absurde consequenties 

kunnen volgens Helm vermeden worden door helder te onderscheiden tussen Gods tijdloze 

perspectief en ’s mensen temporele perspectief. Dan volgen twee theologie-historische 

opstellen van Gunton zelf, over de allegoriserende interpretatie van Genesis 1 en 2 en over 

de contingentie van de schepping in de laat-middeleeuwse theologie en in die van de 

reformatoren. Alan J. Torrance geeft vervolgens een diepgravende kritiek op Moltmanns 

Gott in der Schöpfung, waarin hij m.n. stelling neemt tegen de gedachte van schepping als 

contractie. Belangwekkend is, dat T. een poging doet de door Moltmann veronderstelde 

filosofische ruimte- en tijdsopvattingen bloot te leggen. Daniel W. Hardy schrijft over 

schepping en eschatologie, en Brian Horne legt, via de beeld-Gods-thematiek, een verband 

tussen Gods creativiteit en die van mensen. Het voornaamste verschil ziet hij dan hierin, 

dat het God vrij staat, niet te scheppen, terwijl de mens moet scheppen. Christoph 

Schwöbel tenslotte schetst een ethiek van de schepselmatigheid, waarbij hij de valkuilen 

van een zich tot de milieuproblematiek beperkende ethiek en van antropocentrisme weet 

te vermijden. De bundel wordt zeer instructief ingeleid door Colin Gunton. De kwaliteit van 

de opstellen in deze bundel varieert van goed tot excellent; voor de wijsgerige en 

theologische doordenking van de scheppingsleer is dit boek van groot belang. Een en 

ander bevestigt opnieuw de centrale positie van de kring rond King’s College London 

binnen de Britse systematische theologie. 

Marcel Sarot 
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