
Sola Scriptura 
                          Die Vyf Solas van die Reformasie.  Woensdag 22 Okt 2020 

                                                                                       

Sing: Psalm 40:4 “Net om u wil te doen soos in u Boek - die wonderskrif wat nooit vergaan” 
 
Lees jy nog elke dag jou Bybel?   Dit is ’n baie belangrike vraag, want onder andere, bepaal dit 
hoe ons van God leer, hoe ons van God dink en hoe ons lewe.     
As jy nie meer gereeld jou Bybel lees nie, dan weet jy nie presies wat God se wil is nie.   As 
iemand nie presies vir jou leer wat die Bybel openbaar nie, dien jy God net soos jy wil    Daarom 
is dit so belangrik om die Bybel te lees, daaroor te bid en daaroor na te dink. ’n Mens kan ook 
die Bybel deurlees as jy elke dag, gereeld en planmatig lees.    Daar is talle Bybelleesprogramme.     
Deur die Bybel te lees is jy ook Reformerend en Hervormend besig in jou geloofslewe, maw 
keer jy terug na wat God in sy Woord vra. 
 
In 2 Tim 3:10-17 lees ons hoedat Paulus vir Timoteus opgeskerp het om te leef soos wat die 
Skrif aan hom openbaar is.   Natuurlik het die Bybel in Timoteus se tyd nog nie in sy volledige-
vorm bestaan soos wat ons dit nou het nie.   Maar verseker het hy dele daarvan gehad. Ons lees... 
 

2 Tim 3:10-17 
10  “Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en 
volharding,    11  in vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiogië, Ikonium en 
Listra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie! Maar die Here het my uit almal gered.  
12  Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. 13  Maar 
goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self 
mislei. 14  Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters 
was 15  en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot 
verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het 
groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n 
regte lewenswyse te kweek, 17  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en 
toegerus sal wees vir elke goeie werk.” 
 
Paulus gee hier duidelik aan Timoteus onder inspirasie van die Heilige Gees die baie 
belangrike boodskap ivm die Skrif deur.   Paulus beklemtoon dat Timoteus een van die 
bevoorregte gelowiges was, wat van kleins af die evangelie gehoor het.  Daarom moet hy aan die 
Woord vashou. 
 
So het baie van ons die voorreg gehad om van kindsbeen af van God te kon hoor.  Die 
meeste van ons het Bybels gehad.    Ja daar is baie mense in die wêreld wat nie ‘n geskrewe 
Bybel het nie.    Aan Timoteus is gesê om te bly in wat hy van kindsbeen af geleer het by sy ma 
en ouma. 
 
Dit is hoekom dit so belangrik is om die Bybel te besit, die Bybel te lees, die Bybel te ken.   
Want die Bybel leer aan ons, openbaar aan ons wie God is, wat God wil hê ons moet doen en hoe 
ons moet lewe.  Dit is belangrik om God te dien en te aanbid soos wat die Bybel aan ons leer. 
 
Die belangrikheid van die Woord kan nie oorbeklemtoon word nie.   Trouens die Woord is so belangrik 
dat ons juis in een van  ons belydenisskrif die Nederlandse Geloofsbelydenis, arts. 2-7 artikel handel oor 
die Woord van God.     Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


