
In de maand oktober gedenken protestantse, gereformeerde 
en evangelische kerken die vertrouwen op de Heilige Schrift 

als basis van geloof en leven, dankbaar de grote beweging in 
de geschiedenis van de kerk en de wereld, die in de 16e 

eeuw in Europa plaatsvond. Deze beweging, bekend als de 
protestantse Reformatie, bracht een revolutie teweeg in de 

kerk en liet haar erfenis aan ons na. De kerk was in die tijd 

verbonden met de staat en de macht, en beheerste dus zo-
wel het kerkelijke leven als de staat. Dit kruispunt, plus het 

verlaten van de Schrift, leidde tot de corruptie van de geeste-
lijkheid en het grote verval van de kerk. Daarom ontstond de 

behoefte aan een hervorming binnen de kerk, met als doel 
de Heilige Schrift terug te brengen en beschikbaar te maken 

voor alle christenen, zodat zij God en Zijn wil zouden ken-

nen. Bij deze poging verloren verschillende christelijke leiders 
het leven. Op 31 oktober 1517 startte Luther, een van de 

hervormers, de Gereformeerde beweging. Dit verspreidde 
zich over Europa. Verschillende moedige theologen, geleer-

den en predikers, zoals Zwingli, Knox, Johannes Calvijn en 
anderen, streden om de theologie en de leer van de kerk te 

hervormen. Veel en gevarieerd waren de veranderingen die 

door die beweging plaatsvonden. Op het gebied van de the-
ologie vallen de studie en de bijbelse definitie van de heils-

leer op, die was vervalst en doorgegeven aan de gelovigen 
die verstoken waren van de kennis van het Woord van God. 
 

Om de grote fouten met betrekking tot redding te corrigeren, 
werkten de hervormers aan vijf belangrijke geloofspunten. Ze 

staan in de gereformeerde theologie bekend als de vijf pijlers 
van de protestantse reformatie, of de vijf 'sola's van de refor-

matie': Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide 
en Soli Deo Gloria. 
 

De 5 Sola's zijn theologische stellingen die de pijlers van de 
protestantse reformatie samenvatten. Ze drukken in vijf Lati-

jnse zinnen het concept van de gereformeerde theologie uit, 
in tegenstelling tot de foutieve theologie die in de middeleeu-

wse kerk gangbaar was. 
 

Het is erg belangrijk voor christenen om de betekenis van 

deze concepten te begrijpen, omdat ze bijbels denken en 
geloof uitdrukken die van invloed zijn op redding. Hieronder 

volgt een korte uitleg van hen: 

1. SOLA SCRIPTURA (Alleen de Schrift) – Geeft aan dat de 
Heilige Schrift door God is geïnspireerd, onfeilbaar, voldoen-

de voor redding kwesties, daarom moet het altijd de uitein-
delijke autoriteit zijn. Alleen het Woord van God moet wor-

den geïdentificeerd als de regel van het geloof en de praktijk 
van de Kerk. De hervormers geloofden dat het gezag van de 

Schrift niet afhangt van enige filosofie, leer, traditie of getui-

genis van een persoon, maar uitsluitend van God zelf, de 
Auteur ervan. De Bijbel is voldoende om ons te leiden om 

Christus en het reddende geloof te leren kennen. 
"Onderzoek de Schriften, want gij denkt daarin het eeuwige 

leven te hebben, en zij getuigen zelf van Mij" (Johannes 
5:39). Dit concept contrasteerde met de theologie van de 

middeleeuwse kerk. In die tijd hadden het pauselijke gezag, 

de traditie en de formuleringen van de concilies gezag op 
een lijn met de Schrift. De Bijbel alleen is echter de speciale 

zelfopenbaring van God en Zijn wil aan mensen. 
 

2. SOLUS CHRISTUS (Christus allee”) – betekent dat Chris-

tus de enige middelaar is tussen God en de mens. Alleen Hij 

kan ons redding geven. Er kunnen geen andere toevoegin-
gen aan Zijn verlossingswerk worden toegevoegd. Zijn plaat-

svervangend offer in onze plaats is voldoende voor de ver-
geving van onze zonden en voldoet volledig aan de gerechti-

gheid van God. Er moet vertrouwen zijn in het reddende 
werk van Jezus, want Hij is de enige die ons naar God leidt. 

Hij zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; nie-

mand komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 14:6). 
Deze positie weerlegde het misverstand over het lei-

derschap van de kerk dat andere mensen in een speciale 
positie tussen God en andere mensen plaatste. De Bijbel 

zegt dat niemand anders de macht heeft om te voorzien in 
de verzoening van mensen met de Schepper. 
 

3. SOLA GRATIA (Genade Alleen) – Betekent dat redding 
alleen door genade is. Genade is een werk dat alleen door 

God wordt verricht, niet afhankelijk van enige menselijke me-
dewerking. De mens wordt doodgeboren in zijn overtredin-

gen en zonden, en kan door zijn werken geen redding ver-

krijgen. Gods genade is wat ons bevrijdt van de last van het 
vervullen van de wet om het eeuwige leven te verkrijgen. 

Het is de onverdiende gunst van God die de zondaar be-
reikt, redt en verandert. Genade begint, zet door en  
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VAN DE KERKENRAAD 
 

Ledenlijst 
Catharina Sleutjes Strijker is gedoopt op 25 september 2022.  
 

Dienst met huwelijkszegen van Arthur Henrique Mittelstedt en Maria Luiza Di-
nies is aangevraagd op 22 oktober. 
 

Op zondag 18 september heeft de gemeente de namen voor nieuwe kerken-
raadsleden opgegeven, van waar 3 ouderlingen van de kandidaten mogen wor-
den gekozen: Rudolfo Ernesto Bösmüller, Bernard Willem Bouwman, Eltje Jan 
Hendrik Engel Groenwold, Jan Tinus Geert Rabbers, Bernard David v/d Riet en 
Timotheo Souza Silveira, en 2 diakenen(isa's) van de kandidaten: Reinder 
Mattheus Barkema Neto, Ana Louise Groenwold, Silvana Willemina Salomons 
en Ronald Henry Wolters.  

Secretaris Hermannus Morsink 

HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
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03 Sr. B. Jan Bouwman 85 
08 Sra. Jentje Petter 67 
09 Sra. Cornelia v. Lohuizen v. Santen  82 
11 Sr. Jan Deen 81 
13 Sr. Bauke Jeninga 73 
15 Sra. Joana H. van Arragon 72 
18 Sra. Jenneken Morsink Greidanus 82 
19 Sr. Jan Haasjes 71 
26 Sra. Angela M. Verschoor Borg 67 
27 Sra. Menna C. de Jager Borg 73 

   
06 Anthony Willy Strijker Fraga 7 
10 Gustavo van Arragon Resende 6 
23 Lucas Gerrit van Arragon 4 
27 Eloá Emanuelle Dijkstra 9 
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 OKTOBER 

02 Fam. Cornélio e Vivian Borg 

09 Sra. Aleida Bosmuller 

16 Fam. Rudolfo e Tânia Bosmuller 

23 Fam. Richard e Marcia Bosmuller 

30 Fam. Jan e Rietje Bouwman 

  

 NOVEMBER 

06 Fam. Bernard e Helga Bouwman 

13 Fam. Rafael e Kelly Bouwman 

17 Bijbelstudiegroep 

20 Fam. Vinicius e Gabriella Bouwman 

BLOEMEN IN DE KERK 

Een nieuw jaar, geschenk van God! 

Om met Hem te leven, met Hem te 

genieten en met Hem te delen! 

beëindigt het verlossingswerk in iemands hart. "... door genade bent u behouden... 
niet van werken, opdat niemand zou roemen" (Efeziërs 2:8-9). Ten tijde van de 

Reformatie was de kerk verwikkeld in een heilshandel. Vergeving van zonden werd 
verkocht aan iedereen die kon betalen. Aalmoes, goede werken, toewijding aan de 

tradities van de Kerk en de door haar ontwikkelde menselijke doctrines, garandeer-
den een veronderstelde plaats in het paradijs voor haar gelovigen. Maar geen mens 

kan door zijn eigen inspanningen verlossing verwerven. 
 

4. SOLA FIDE (Alleen Geloof) – Geloof is het instrument waarmee we ons de ver-

lossing toe-eigenen die volledig door Christus is overwonnen. “Daarom gerechtvaar-
digd door het geloof, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Chris-

tus…” (Rom. 5:1). Een persoon kan alleen gerechtvaardigd worden door geloof in 
Christus, en zelfs dat geloof is een gave van God. De onwedergeboren mens is niet 

in staat te belijden dat Jezus de Christus is, de Eniggeborene van God. Alleen door 
het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest die hem tot een nieuw schepsel ma-

akt, kan hij met geloof en berouw reageren op de boodschap van het evangelie. Dit 

was een essentieel punt in de protestantse Reformatie. 
 

5. SOLI DEO GLORIA (Alleen Eer aan God) – Aangezien elk initiatief in het verlos-
sende werk van God is en dat er niets in de mens is dat hem in staat stelt om gered 

te worden, is er niets anders om te verklaren, behalve “Alle glorie doei". “Hem dan 
zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid” (Rom. 11:36). Als men begrijpt dat alleen het 

Woord van God de regel van geloof en praktijk is, dat het openbaart dat alleen 

Christus de middelaar is tussen God en mens, en dat redding niet voortkomt uit 
menselijke werken, maar door genade door geloof, dan is er is geen andere mogeli-

jke interpretatie dan dat de heerlijkheid alleen aan God toebehoort. Het uiteindelijke 
doel van de schepping van alle dingen en de redding van de mens is de glorie van 

God. 
 

Moge de Kerk van de huidige eeuw gebaseerd zijn op deze pijlers van de Reforma-
tie en haar praktijk voortdurend opnieuw beoordelen in het licht van het Woord van 

God, zodat onze wandel altijd in overeenstemming is met de Bijbelse leer! 
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