
Stage aan het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) – een impressie 
 

Voor mijn theologiemaster heb ik een onderzoeksstage gelopen bij het Research Center Puritanism 

and Piety (ReCePP). Aangezien mijn stage een onderzoeksstage was, heb ik vooral aan mijn eigen 

onderzoek gewerkt. Daarnaast heb ik meegewerkt aan het opzetten van de blog van het ReCePP en 

de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR). In het kader van mijn stage heb ik onderzoek 

gedaan naar de manier waarop de Schotse presbyteriaan Thomas Boston (1676-1732) het 

spanningsveld tussen het aanbod van genade en het onderscheidende element heeft benaderd.  

Volgens sommige onderzoekers, zoals T. Brienen en C. Graafland, zou een onderscheidende 

prediking haaks staan op de verkondiging van de belofte van het Evangelie.1 Het onderscheidende 

element in de prediking zou ervoor zorgen dat de prediking van een Christusprediking verschuift naar 

een christenprediking, waarin de mens centraal staat en er geen aandacht meer is voor de belofte 

van het Evangelie.  

Uit mijn onderzoek blijkt dat zowel het aanbod van genade als het onderscheidende element in de 

prediking van Boston sterk vertegenwoordigd is. De spanning tussen het aanbod van genade en het 

onderscheidende element wordt door Boston benaderd door beide elementen te benadrukken. Via 

het onderscheidende element wil Boston zijn hoorders aanzetten tot zelfonderzoek. Het is volgens 

Boston belangrijk dat dit gebeurt. Wel moet iemand zich niet onderzoeken of hij mag geloven maar 

of hij gelooft. Op deze manier wil Boston mensen aansporen om te geloven.  

Van mijn stage bij het ReCePP heb ik veel geleerd over het uitvoeren van kerkhistorisch onderzoek. 

Mijn onderzoek over Thomas Boston wil ik uitbreiden tot een eindscriptie door ook de prediking van 

Thomas Halyburton en Ralph Erskine te onderzoeken op het spanningsveld tussen het aanbod van 

genade en het onderscheidende element. 

In de toekomst lijkt het mij erg leuk om op dit onderwerp te promoveren zodra ik hier tijd voor heb. 
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