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maar veelzijdige en originele
theoloog: de in Middelburg ge-

boren Melchior Leydecker (1642-1721).
Als representant van de gereformeerde
scholastiek stond hij een theologiebeoefening van katholieke allure voor,
waarbij hij het gesprek aanging met
vele en diverse auteurs uit de historie
van de kerk. In dit opzicht kan hij een
baken zijn voor de beoefenaar van de
gereformeerde theologie heden ten
dage.

D

eze studie behelst een onderzoek naar de structuur van
Leydeckers theologie, in het

PEter Hoek (1971)
is als docent verbonden aan het
Hersteld Hervormd Seminarie,
gevestigd bij de Faculteit
Godgeleerdheid van de
Vrije Universiteit Amsterdam.

bijzonder van zijn godsleer. Door mid-

del van een systematische analyse van
de kennis (scientia), de wil (voluntas)
en de macht (potentia) van God worden
de metafysische implicaties van zijn
theologische concept onderzocht. In het
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D

it boek gaat over een vergeten
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verlengde daarvan wordt getracht een
antwoord te formuleren op de vraag hoe
Leydecker zich verhoudt tot de middeleeuwse scholastiek. Het eerste deel van
het boek bevat een biografische schets
en een verkenning van Leydeckers
godsleer op hoofdlijnen.
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