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Op 31 Oktober 1517 het Maartin Luther sy 95 leerstellings teen die Rooms Katolieke kerk teen 
die kerkdeur van Wittenberg gaan vasspyker.    
 
Hoekom het hy dit gedoen?   Dit is omdat die Rooms Katolieke kerk nie meer die Woord 
suiwer aanvaar en gebruik het nie.    
 
Wat beteken Reformasie?   Reformasie beteken om terug te keer na die Woord alleen.  Die 
Woord is die geopenbaarde wil van God.  Ons kan God nie maar aanbid en dien soos wat ons wil 
nie.   God wil opreg en eerlik aanbid word soos wat Hy homself in sy Woord aan ons openbaar. 
 
Die Woord leer ons …wie God is,  
                                …hoe God gedien wil word. 
 
Hoe kan ons reformer?     Ons kan net reformer as ons eerlik, opreg, met ons hele hart en siel, 
vra na die wil van God. 
 
Tydens die Reformasie het daar vyf Solas ontstaan.   

• Sola is ‘n latynse woord wat beteken:  “alleen maar.” 
• ‘n Sola is ‘n uitroep wat dui op die belangrikheid van wat uitgeroep gaan word. 

 
Die Vyf Solas is die volgende: 
§ Sola Scriptura  – die Skrif alleen. 
§ Sola gratia  – genade alleen. 
§ Sola fide   – geloof alleen. 
§ Sola Christus  – Christus alleen. 
§ Soli Deo gloria  – aan God alleen die heerlikheid. 

 
 “Die probleem is dat baie gelowiges nog nooit van hulle gehoor het nie. Dit mag wees dat hulle 
nog nie die name gehoor het nie, maar die leerstellings sal herken as hulle hoor wat 
elke sola beteken. Vir baie gelowiges is hulle egter vreemd – selfs kwetsend. Ons leef in ‘n tyd 
waar die gesag van die Skrif en die eksklusiwiteit van Christus as Middelaar bevraagteken word. 
Die versoeking is om aan hierdie vyf solas as museumstukke te dink – iets uit ‘n tydperk lank 
gelede met geen toepassing vir vandag se kerk nie. Nie waar nie. Ons het hierdie solas nog net so 
nodig soos die Hervormers hulle 500 jaar gelede gehad het.”  (Coen Slabber.  2016.  
http://www.bybelkennis.co.za/die-vyf-solas-van-die-hervorming/) 

Ons gaan die volgende 5 kere oor die toepassing van elkeen van die Solas praat in ons lewens 
praat.        
     Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


