SOLA SCRIPTURA — DE BIJBEL ALLEEN

Les 5 voor 2 mei 2020

Kerntekst: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de
verleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12 — HSV)
A Sola Scriptura:

1) De Regel van Geloof.
“Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de
bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat
niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.” (1 Korinthe 4:6)
a. De apostel Paulus legde uit dat de Schrift het enige fundament van de leer moet zijn
(het Oude Testament in die context).
b. Vervolgens nam Petrus de geschriften van Paulus op in de leerstellige grondslag (2
Petrus 3:16). Het boek Openbaring eindigt met een waarschuwing tegen het
veranderen of verwijderen van enig ding van het Oude -en Nieuwe Testament
(Openbaring 22:18-19).
c. Er zijn andere bronnen die ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen, maar ze kunnen
de Schrift niet vervangen. Bijvoorbeeld: archeologie, woordenboeken, concordanties,
boeken, commentaren …
“De Schrift alleen is de ware heer en meester van alle geschriften en leerstellingen op
aarde.” (Martin Luther)

2) De enige interpretatieregel.
“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat
wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.”
(Romeinen 15:4)
a. Als de Bijbel de enige geloofsregel is, dan moet het ook de enige interpretatieregel zijn.
b. Daniël gebruikte de Bijbel om zijn eigen geschriften te verdedigen (Daniël 9:2). Het
Nieuwe Testament staat vol met directe en indirecte verwijzingen naar het Oude
Testament om doctrine te ondersteunen en feiten te interpreteren (Lukas 24:27;
Handelingen 2:16-21;
1 Johannes 2:2).
c. We moeten de Bijbel interpreteren door verzen te vergelijken; altijd in hun context, en
bestuderen hoe de hele Schrift met het onderwerp omgaat (Jesaja 28:10).
B Tota Scriptura:

1) De eenheid van de Bijbel.
“Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij
bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers
te weerleggen.” (Titus 1:9)
a. God is de ware auteur van de Bijbel, dus er is een perfecte eenheid en harmonie tussen
de boeken (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21).
b. Die eenheid stelt ons in staat om: een harmonie in de leer te bewerkstelligen;
onderscheid te makten tussen waarheid van dwaling; ketterij te verwerpen; disciplinaire
maatregelen toe te passen; afwijkingen van Gods waarheid te corrigeren.
c. Eenheid geeft de Bijbel een overtuigende en bevrijdende kracht. Het Oude Testament is
de basis van het Nieuwe, en het Nieuwe Testament verklaart en breidt het Oude uit.
Geen enkele kan afzonderlijk worden bestudeerd.

2) De duidelijke boodschap van de Bijbel.
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken
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is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij
die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” (Markus 13:14)
a. Hoewel sommige passages moeilijk te begrijpen zijn (2 Petrus 3:16), is de Bijbel voor
iedereen duidelijk genoeg om het te begrijpen.
b. De onderwerpen van redding en eeuwig leven zijn in de Bijbel verbazingwekkend
gemakkelijk te begrijpen. Zowel de onwetende als de wijze kunnen ze begrijpen.
c. Als we de Bijbel lezen met de wens om meer over God te weten te komen, zal de
Heilige Geest ons helpen deze beter te begrijpen en wijsheid te vergaren.
d. Het heeft geen zin om de Bijbel te beperken tot slechts een handvol uitverkoren mensen
of de geestelijkheid. Iedereen kan de Schrift begrijpen.
C De geschriften van Ellen G. White.
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en uw
dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen
visioenen zien.” (Joël 2:28)

1) Er zijn profeten in de Bijbel die niets hebben geschreven of wiens geschriften niet bewaard
zijn gebleven (Numeri 21:14; Jozua 10:13; 1 Koningen 11:41; 1 Kronieken 29:29; 2
Kronieken 35:25) .

2) Dat betekent niet dat ze minder geïnspireerd waren. In feite werd

Johannes de Doper
beschouwd als de grootste van alle profeten, maar hij schreef niets op (Lukas 7:28).

3) God heeft beloofd dat er in de Eindtijd, onze tijd, geïnspireerde profeten zouden zijn. Ellen
G. White was een van die profeten.

4) Hoe zouden de geschriften van Ellen G. White moeten worden geïnterpreteerd? Hebben ze
enige autoriteit?
Zoals Ellen uitlegde, moeten haar geschriften volgens de Bijbel worden geïnterpreteerd, en
niet andersom.
Ze heeft nooit gezegd of verondersteld dat haar geschriften de Bijbel zouden moeten
vervangen.

5) Het doel van de visioenen die aan zuster White zijn gegeven, is dat het volk van God de
Bijbelse waarheden in praktijk brengt in de Eindtijd.

6) We mogen haar geschriften nooit gebruiken als basis voor enige doctrine. De Bijbel is voor
de Zevende-dags Adventisten nog steeds de enige regel van geloof en praktijk.
“Als u de Bijbel tot uw voedsel, uw vlees en uw drank maakt, als u de beginselen ervan tot de
elementen van uw karakter maakt, zult u beter weten hoe u raad van God kunt ontvangen. Ik verhoog
vandaag het kostbare woord voor u. Herhaal niet wat ik heb gezegd, namelijk: ‘Zuster White heeft dit
gezegd’ en ‘Zuster White heeft dat gezegd’. Zoek uit wat de Here God van Israël zegt en doe dan wat
Hij gebiedt.” E.G. White (Selected Messages, deel 3, pag. 33)

“God heeft in Zijn woord voldoende bewijs gegeven van het goddelijke karakter daarvan. De
grote waarheden betreffende onze verlossing, worden duidelijk gepresenteerd. Met de hulp
van de Heilige Geest, die wordt beloofd aan iedereen die hem in oprechtheid zoekt, kan ieder mens
deze waarheden voor zichzelf begrijpen. God heeft de mens een sterk fundament gegeven waarop ze
hun geloof kunnen baseren.” E.G. White (The Great Controversy [Het Grote Conflict], hoofdstuk

32 — Satans Valstrikken pag. 376)

