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John Ryland jr. (1753-1825) was een prominente en invloedrijke leider onder de Particular
Baptists. Als predikant heeft hij twee belangrijke Baptistengemeenten gediend, namelijk College
Lane in Northampton en Broadmead in Bristol, en hij is president geweest van de Bristol Baptist
Academy. Dit proefschrift onderzoekt de omstandigheden, de theologie, en de bronnen van
Rylands katholieke denken, dat in zijn werk als zichtbare eenheid in Christus en als innige
verbondenheid in het leven en de dienst aan Christus gemeenschappelijk tot uitdrukking wordt
gebracht. De behoefte aan onderhavig onderzoek blijkt onder meer uit een overzicht van Ryland
studies van de afgelopen twee eeuwen, en een beknopte biografie situeert hem in zijn tijd en
context en toont het belang van zijn persoon aan. Om te laten zien dat Rylands katholiciteit
uitzonderlijk, maar onder Particular Baptists niet ongeëvenaard is, worden in dit onderzoek vier
vergelijkbare toonbeelden van een katholieke ingesteldheid in de zeventiende eeuw verkend, te
weten die van Henry Jessey, John Bunyan, Broadmead, en de London Baptist Confession
(1677). Omdat Rylands katholiciteit zich laat definiëren als zichtbare eenheid die samen in leven
en dienst tot uitdrukking komt, komt de verscheidenheid aan katholieke praktijken in Rylands
leven naar voren in zijn uitvoerige correspondentie en ambtelijke contact met hen die met hem
van mening verschilden. Ook de grenzen aan Rylands katholiciteit worden onderkend, die met
zijn persoonlijke katholieke beginselen gegeven zijn, die met name christocentrisch,
pneumatologisch en bevindelijk van aard zijn. Ten slotte wordt de diepe impact van Rylands
vader, John Collett Newton, en zijn mentor John Newton onderzocht, die aantonen hoezeer
theologische vorming door het persoonlijke verhaal bepaald wordt.

