
VU Research Portal

Experiencing God in Words: Rhetoric, Logic, Imaginative Language, and Emotion in Jonathan
Edwards’ Sermons
Keller, M.S.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Keller, M. S. (2018). Experiencing God in Words: Rhetoric, Logic, Imaginative Language, and Emotion in
Jonathan Edwards’ Sermons: A Computational Analysis. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/6d2af397-199a-46e1-a0d2-173db1364cbe


Abstract 
 

 
Deze studie tracht de ontwikkeling van de secundaire retorische principes van Jonathan Edwards (1703-
1758) aan te tonen in zijn gehele geschreven preekcorpus (onderverdeeld in historische, canonieke en 
vergelijkende lenzen). Dit onderzoek toont aan dat Edwards in staat was logica en emotie te gebruiken om 
zijn publiek aan te zetten tot een sermonische religieuze ervaring. Door middel van een analyse van de 
woordfrequentie, de locatie van de preekwoorden en het scoren van emotionele woordcontent, gebruikt 
deze studie kwantitatieve gegevens om te laten zien dat Edwards zich concentreerde op zijn gebruik van 
beelden om de Schrift ervarend te maken voor zijn publiek.  
 
 Edwards 'gebruik van beelden veranderde in de loop van de tijd. Hij ging van meer passieve naar meer 
actieve woorden, en van minder concrete naar meer concrete beelden. Bovendien paste Edwards zijn 
beeldtaal aan op basis van de toon en beschrijvingen in de schriftteksten waaruit hij predikte. Ten slotte 
beïnvloedden de theologische overtuigingen van Edwards de emotionele inhoud van zijn preken. Bij het 
vergelijken van Edwards 'preken met de preken van Charles Chauncy (1705-1787) en George Whitefield 
(1714-1770) wordt dit getoond. De kwantitatieve gegevens bieden bewijs dat Edwards zijn taal aanpaste 
met het motief om een emotionele ervaring te creëren in zijn luisteraars. 
	


