
De Nederlandse Geloofsbelijdenis           Artikel 3 t/m 7 

Sola Scriptura = alleen de Schrift 
Een centraal thema dat in de Reformatie, ook bij iemand als Guido de Bres, tot een geheel nieuwe visie op 

het geloof heeft geleid is het sola Scriptura. Dat betekent: ‘alleen de Schrift’.  
Niet de traditie van de kerk, ook niet de Schrift èn de traditie van de kerk, maar alleen de Schrift is bron en 

norm voor ons geloof en ons leven. In zijn geloofsbelijdenis wijdt de Bres maar liefst vijf artikelen aan dit 

onderwerp. 

o In artikel 3 gaat het er om dat de Bijbel het Woord van God is. 

o In artikel 4 worden de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament opgesomd. 

o In artikel 5 spreekt de Bres over het gezag van de Schriften voor geloof en kerk. 

o In artikel 6 komen de apocriefe boeken aan de orde. 

o In artikel 7 belijden we dat de Heilige Schrift volkomen is en met geen ander geschrift te 

vergelijken valt.  

 

Een eigentijdse weergave:  Artikel 5: Het gezag van de bijbel 

Al deze bijbelboeken ontvangen wij als bron en norm voor ons geloof. Zonder enige twijfel geloven we dat 

zij betrouwbaar zijn. Niet zozeer omdat de kerk dat leert, maar omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt, 

dat ze van God zijn. Iedereen kan zien dat de voorzeggingen van de bijbel uitkomen. 

 

 
 

De bijbel is Gods Woord, daarin spreekt 

God tot ons. 
Bijbel – biblia – boeken 

De canon van de bijbel bevat 66 bijbelboeken. 
Oude Testament in het Hebreeuws, 39 boeken. 

Nieuwe Testament in het Grieks, 27 boeken. 

Canoniek =  regel, lineaal, maatstaf. 

Apocrief = verborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men mag niets met de bijbel gelijk stellen: 

o Geschriften van mensen (hoe gelovig zij ook zijn) 

o Bepaalde gewoonten 

o De grote menigte (bv publieke opinie) 

o De oudheid (bv boeken/teksten die ouder zijn dan    

      de bijbel 

o De successie (= opvolging) van tijden of personen 

o Concilies (= hoge kerkelijke vergaderingen) 

o Decreten of besluiten 

o Boeken van andere religies. 

 
 

Om over na te denken: 

� Wat betekent het dat de canon gesloten is? Als er nu nog een bijbelboek gevonden zou worden, bv 

het evangelie van Petrus, zou die dan nog in de canon moeten worden opgenomen? 

� Is het O.T. even belangrijk (of meer of minder belangrijk) dan het N.T.? Waarom wel/niet? 

� Wat is het verschil tussen de Bijbel en andere boeken zoals bv de Koran? 

� Welk gezag heeft de bijbel in uw/jouw leven? 

 
 

 
               ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, … ‘, 2 Tim. 3:16. 


