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Abstract
Dit proefschrift beantwoord de vraag: “Waarom, en hoe heeft Matthew Henry de redelijkheid
van het Christelijke geloof gebruikt en ontwikkeld, met name gericht op de redelijkheid van
haar geluk, om zo het Christelijke geloof te verdedigen en aan te raden in de context van zijn
cultuur?” De studie concludeert dat een centraal aspect van Henry’s ambt en onderwijs kan
worden verstaan als een apologetische reactie op de gebeurtenissen, de mensen, de
bewegingen en de trend van zijn historische context en dat dit onderdeel heeft uitgemaakt van
zijn motivatie om zijn Expositie te schrijven. Dit proefschrift onderzoekt Henry’s
apologetische gebruik van de redelijkheid en het geluk van religie. Het duidt aan dat het
geluk van religie onderdeel was van Henry’s favoriete en meest frequente thema’s, en dat het
zijn theologie doordringt. Het hoofdresultaat van dit onderzoek is allereerst een historische
contextualisering van Henry en zijn werken te geven. Ten tweede, om Henry te evalueren als
meer dan een Bijbels commentator, namelijk iemand die ook een Christen apologist te
noemen is. Ten derde, om een analyse van Henry’s apologetiek te geven door gebruik te
maken van historisch toegepaste criteria. Ten vierde en als laatste, het onderzoek is een
contributie tot het verstaan van de laat-Puriteinse identiteit en religieuze belevenis.

