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Dit onderzoek verkent de toepasbaarheid van de hermeneutische techniek die bekend
staat als Scriptural Reasoning. Hierbij worden bepaalde, door de loop der tijden
gevormde polariteiten tussen de geloven van Moslims en Christenen, dieper onderzocht.
Naast voorbeelden uit Islam en Christendom, verwijst de dissertatie ook regelmatig naar
bepaalde vormen van Jodendom.
Onder andere worden onderzocht historische opgezette categoriën zoals de notie van ‘de
semietische’ Engels-Christelijke identiteit’ en bepaalde essensialistische ideeën over
gender die onder andere worden teruggevonden in de manier waarop de figuren van
Muhammad, Jesus en de Maagd Maria in de respectievelijke traditie worden
weergegeven. De Scriptural Reasoning methode zoals toegepast in deze dissertatie, gaat
uit van een aangepaste pragmatische benadering zoals ontwikkeld door de filosoof Peirce.
Door gebruik van deze methode worden de valkuilen van versimpelde vormen van
vastgeroeste geloofsideeën ontweken en kunnen deze figuren en hun verhalen op een
“herstellende wijze” worden herlezen. Met deze aanpak vallen de traditionele
categorische scheidingen weg die tot nu toe de drie religieuze tradities hebben overheerst.

