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De vijf sola’s zijn vijf Latijnse frases, gepopulariseerd tijdens de Protestantse Reformatie, 
welke de distincties benadrukten tussen de vroege Hervormers en de Rooms-katholieke Kerk. 

#1- Sola Scriptura – Schrift alleen! 
Romeinen 4:1-8 
Vijfhonderd jaar geleden, op 31 oktober 1517, spijkerde 
Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de Slotkerkdeur in 
Wittenberg, Duitsland, en dat markeerde het begin van de 
Reformatie. De Reformatie was fundamenteel een terug naar 
de Bijbel beweging toen kostbare waarheden werden ontdekt. 
Eén probleem vandaag is dat het de verzuchting van sommi-
gen is terug te keren naar de Reformatie, in plaats van terug 
naar de Schrift. We kunnen echter leren van de hervormers. 

Er zijn vijf grote waarheden voortgekomen uit de Refor-
matie, en de eerste daarvan is SOLA SCRIPTURA: de 
Schrift alleen! Zoals Paulus duidelijk leerde, is er slechts één 
vraag van belang: “Wat zegt de Schrift?” (Romeinen 4:3). De 
traditie van mensen mag nooit Gods absolute waarheid 
schenden (Johannes 17:17). Pausen, priesters en pastors zijn 
erg feilbaar, maar de Schrift kan niet gebroken worden (Johannes 10:35). Kennistheorieën verande-
ren met de tijden, maar “het Woord van God bestaat voor eeuwig” (Jesaja 40:8). Tijdens de Refor-
matie kwam er enig licht vanuit het baken van de Schrift. Los van de Bijbel zijn mensen “verduis-
terd in het verstand” (Efeziërs 4:18). Enkel in de Bijbel vinden we onze onfeilbare regel van het 
geloof, onze zekere gids voor wat wij moeten geloven en hoe wij moeten leven. Het is een lamp 
voor onze voeten en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Wij moeten niet onze eigen gedachten, 
opinies of onze ideeën volgen. Evenmin moeten wij de wijsheid zoeken van briljante mensen. Eén 
stelling alleen is van belang: “Wat zegt de Schrift?” 

#2- Sola Gratia – Genade alleen! 
Titus 3:4-8 
Een van de grote waarheden die ontdekt werden in de tijd van de Reformatie, was het feit dat men-
sen gered worden door genade alleen. “Het heil is van de HEERE!” (Jona 2:9) – alles van God en 
niets van de mens. Omdat Gods volmaakte gerechtigheid tevreden gesteld was, wegens het vol-
brachte werk van Christus aan het kruis, is God nu vrij om genade te schenken aan hel-verdienende 
zondaars. Gods genade wordt gedefinieerd in Titus 3:4 als “de goedertierenheid van God, onze Za-
ligmaker”, niettegenstaande de mensen in vers 3 beschreven worden als: “voorheen onverstandig, 
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ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en 
afgunst, hatelijk en elkaar hatend”. Ze wordt ook gedefinieerd in Efeziërs 2:7 als “de goedertieren-
heid over ons in Christus Jezus”, waarbij “ons” in de context diegenen zijn die “dood waren door de 
overtredingen” (verzen 1 en 5). Wij zijn Zijn genade niet waard, maar Christus wilde sterven voor 
zondaars (Romeinen 5:8). 

Terwijl alle religies gericht zijn op de mens die redding wil bereiken door middel van zijn eigen 
werken, is het bij genade zo dat ze enig soort van menselijke werken of verdiensten uitsluit: “Maar 
als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het 
uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Romeinen11:6) en 
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 
niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9). Religie betekent dat de mens zichzelf 
tot God zoekt te brengen, wat een onmogelijkheid is. Redding betekent dat God Zijn Zoon naar het 
kruis bracht “opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18). Niet enkel is onze redding totaal 
afhankelijk van de genade van God, maar ook de christelijke levenswijze: “Maar door de genade 
van God ben ik wat ik ben” (1 Korinthiërs 15:10); en zie ook 2 Korinthiërs 9:8 “En God is bij 
machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het 
nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk”.  

#3- Sola Fide – Geloof alleen! 
Romeinen 3:21-31 
De wachtersroep van de Reformatie was “rechtvaardiging door geloof”. De hervormers waren het 
eens met Paulus conclusie: “Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerecht-
vaardigd wordt zonder werken van de wet” (Romeinen 3:28). Hoe kan redding zowel door genade 
alleen als door geloof alleen zijn? Genade is Gods kant, geloof is ’s mensen kant. Hoe redt God een 
zondaar? Enkel door genade! (Handelingen 15:11). Wat moet de mens doen? Enkel geloven (Han-
delingen 16:31). Terwijl genade en werken twee principes zijn die uitermate tegengesteld zijn (Ro-
meinen 11:6), zijn genade en geloof verenigd in volmaakte harmonie in Gods reddingsplan (Efezi-
ërs 2:8). Geloof werkt niet, maar het rust op het volmaakte werk van een Ander (Romeinen 4:5). De 
Redder riep: “Het is volbracht!”, de mens van geloof antwoordt: “Dit is genoegzaam!” Geloof is de 
hand van het hart dat uitreikt naar de vrije gave die God aanbiedt in Zijn genade, en het ook ont-
vangt (Johannes 1:12; Romeinen 5:16-18; 6:23). 
De gelovige roemt niet in zijn geloof, maar hij roemt in een grote Redder die het object is van zijn 
geloof (1 Korinthiërs 1:29-31). Geloof is er wanneer een mens met zijn hele gewicht rust op de Per-
soon van God (Wie Hij is), op het werk van God (wat Hij heeft gedaan) en op het Woord van God 
(wat Hij heeft gezegd). Rechtvaardiging is dat werk van God waarbij de gelovige zondaar verklaard 
wordt volmaakt rechtvaardig te zijn in Gods rechtvaardige Zoon (2 Korinthiërs 5:21). Wij zouden 
nooit zo’n volmaakte rechtvaardigheid kunnen bereiken, en we zouden nooit de hemel kunnen bin-
nengaan erzonder. Het wordt volledig voorzien in de Persoon en het werk van Jezus Christus. 
Rechtvaardiging door geloof is zo vitaal belangrijk dat God dit driemaal benadrukt in slechts één 
vers (Galaten 2:16)! 

Hoe tragisch is het dat zonde-blinde, zelfrechtvaardige mensen zich hebben voorgenomen hun eigen 
vijgenbladbedekkingen aan God te willen aanbieden! 

#4- Solus Christus - Christus alleen! 
Kolossenzen 1:12-22 
In alle dingen moet Christus de eerste plaats krijgen. Met betrekking tot redding is Christus alles 
(Kolossenzen 1:18). Zijn naam (Jezus) betekent Redder of Zaligmaker (Mattheüs 1:21). Onze volle 
verlossing is gegrond op Zijn Persoon, Zijn volbrachte kruiswerk, Zijn heerlijke opstanding en Zijn 
gegarandeerde beloften. Het katholieke religieuze systeem van de 16de eeuw was mens-gecentreerd 
en gebaseerd op traditie, niet op waarheid. Aan mensen werd gezegd dat zij op zichzelf de Bijbel 
niet konden begrijpen, maar de kerk nodig hadden, en bepaalde religieuze leiders, om de Bijbel te 
interpreteren voor hen. Hen werd gezegd dat zij niet direct tot God konden komen, en vandaar de 
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nood aan menselijke priesters. Maria werd een verheven plaats toegekend in de kerkelijke aanbid-
ding. Formalisme, ritualisme en een dode orthodoxie karakteriseerden de kerkdiensten. De kerk was 
corrupt en moedigde de verkoop aan van aflaten, om haar geldkisten te spekken en om zogezegd het 
verblijf van zielen in het vagevuur te verkorten. Zij hadden alles van religie en heel weinig van 
Christus. 

Luther’s religieuze mentors waren blind voor de ziele-bevrijdende leer van de rechtvaardigmaking 
door geloof in Christus alleen. Hun vraag was: “Als u de christen overgeeft om enkel door geloof te 
leven, en als u al onze goede werken wegveegt, en onze adoratie van relikwieën, onze gezangen in 
de missen, onze pelgrimages naar Rome, onze verkoop van aflaten voor zonden, enz., wat zal u dan 
in hun plaats stellen?” Luther’s antwoord was eenvoudig: “Jezus Christus en Hem alleen! Hij is 
alles wat wij nodig hebben!” Hoe tragisch dat de gevestigde kerk Jezus Christus had verlaten! 

De Reformatie was een oproep om terug te keren naar Christus en Zijn Woord. Hij is alles in allen 
(Kolossenzen 3:11). “Want het leven is voor mij Christus” (Filippenzen 1:21). “Christus leeft in 
mij” en wij leven door het geloof van Degene die ons liefhad en Zichzelf overgaf voor ons (Galaten 
2:20). Heeft Christus de eerste plaats in uw hart? 

#5- Soli Deo Gloria - God alleen de eer! 
Romeinen 11:33-36; Hebreeën 13:20-21 
Het is erg natuurlijk voor ons om mens-gecentreerd te zijn in onze visie. Wij zien de dingen vanuit 
een menselijk oogpunt, maar we missen het grote plaatje. Maar het gaat niet om ons, het gaat hele-
maal om de Almachtige, de allerhoogste God. Onze gedachten en onze visie moet theocentrisch zijn 
in plaats van antropocentrisch, dat wil zeggen, God-gecentreerd in plaats van mens-gecentreerd. 
Wij moeten de dingen zien vanuit Gods oogpunt. 
A.W. Tozer, in “The Knowledge of the Holy”, schreef het volgende: “De Kerk heeft haar eens ver-
heven concept van God opgegeven en heeft het vervangen door zo’n laag, zo’n eerloos, en zo’n 
uitermate onwaardig denken als het aanbidden van mensen. Deze lage kijk op God is de oorzaak 
van een honderdtal andere boosheden overal om ons heen. Het is onmogelijk om onze morele prak-
tijken gezond te houden, en onze inwendige attitudes recht, terwijl ons idee van God fout of inade-
quaat is. Als we terug geestelijke kracht in onze levens willen brengen, dan moeten we veel nauw-
keuriger over God denken zoals Hij is. Het afgodisch hart veronderstelt dat God anders is dan Hij is 
– op zichzelf een monsterlijke zonde – en vervangt Hem door iemand die gemaakt is naar zijn eigen 
gelijkenis. Er is nauwelijks enige dwaling in doctrine, of een falen in het toepassen van christelijke 
ethiek, die niet uiteindelijk teruggevoerd kan worden tot onwaardige gedachten over God”. 
Wij zijn hier voor één reden: om de Schepper te eren. “Het hoofddoel van de mens is God te ver-
heerlijken, en Hem voor altijd te genieten” (Westminster Catechism). Wat wij ook doen, inbegrepen 
de meest aardse activiteiten, moeten allemaal gedaan worden tot eer van God (1 Korinthiërs 10:31). 
“Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij” (Handelingen 17:28). Hoe vaak zijn Pau-
lus, Petrus, Johannes  en Judas uitgebarsten in doxologie (lofprijzing). “Hem zij de heerlijkheid, tot 
in eeuwigheid!” (Romeinen 11:36; 2 Petrus 3:18, Openbaring 1:6; Judas 25, enz.). 
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