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Hoe heeft het denken over de schepping bij de theo-
loog Karl Barth (1886-1968) zich in de loop van zijn 
werk ontwikkeld? En waarin verschilt Barths denken 
over de schepping van dat bij Nederlandse theologen 
die door Barth zijn beïnvloed of die met hem in debat 
zijn gegaan? Deze studie plaatst Barths scheppingsleer 
in het perspectief van zijn visie op godskennis. De 
mens mag zichzelf en de wereld om hem heen opnieuw 
leren begrijpen vanuit het geloof dat God hem in Jezus 
Christus nabij gekomen is. Eerder dan een kritisch 
scheppingsbegrip wordt bij Barth een als constructief 
bedoeld geloof in God de Schepper aangetroffen. Het 

wil de mens grond onder de voeten geven 
in een als grondeloos beleefde wereld. Deze 
studie geeft zicht op een minder bekend deel 
van de theologie van Barth, maar ook op een 
stuk Nederlandse theologiegeschiedenis van 
de twintigste eeuw.

De auteur studeerde theologie aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam en in Praag. Na een aanstelling als 

Assistent in Opleiding was hij van 1995 tot 2000 als predikant 

verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hoek van Holland. 

Sinds 2000 werkt hij als Geestelijk Verzorger bij de Koninklijke 

Luchtmacht.
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Christus nabij gekomen is. Eerder dan een kritisch 
scheppingsbegrip wordt bij Barth een als constructief 
bedoeld geloof in God de Schepper aangetroffen. Het 
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in een als grondeloos beleefde wereld. Deze 
studie geeft zicht op een minder bekend deel 
van de theologie van Barth, maar ook op een 
stuk Nederlandse theologiegeschiedenis van 
de twintigste eeuw.
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