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Sola scriptura betekent, alleen de schrift, de Bijbel! De Bijbel is 

het fundament van een zeer krachtig geloof dat zich over de 

ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk een aftakeling van 

het  afgodische Romeinse Rijk. Enkel de Bijbel is het 

onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, 

en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth.24:35).  

  

God sprak tot de mens door profeten en  ten einde 

door Jezus! 

  
1  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 

had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de 

Zoon, 2  die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de 

wereld geschapen heeft. Hebr.1  

  

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen 

tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor 

iedereen, die naar Hem wil luisteren, want God sprak tot Zijn volk Israel en iedereen: 2   

Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen 

grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.Jes.1  

  

De stem van God is niet alleen bekend op aarde, ook in de hemelse gewesten.  

Israel, Gods volk kon telkens weten wat God wilde. God sprak door de profeten,door 

dromen en beelden, doch Israel luisterde niet, en telkens kwamen zij in ernstige 

problemen. Dit is het voorbeeld van ieder mens die niet enkel en alleen wil luisteren 

naar de Zoon van God. Vandaag zijn er nog steeds Bijbelgetrouwe evangelisten die 

God  gebruikt om tot de mensen te spreken, ze hebben een bijzonder kenmerk , dat 

ze zich alleen vasthouden aan de gezonde leer van de Bijbel.  

 

1Co 4:6  Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, 

opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven 

staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.  
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De Bijbel heeft de werking van een anker, het is als een vast punt  voor een groot 

zeeschip, bijzonder in een woelige en stormachtige zee.   

In het menselijk leven is er slechts een enkel houvast en hoop die betrouwbaar is, 

een verankering in de Bijbel. De Bijbel geeft een zekerheid, en de beloften zijn vast 

en zeker. Het woord van God staat vast, en God liegt niet! Wie erin gelooft is 

behouden en dient helemaal niet angstig te zijn voor het hiernamaals!  God geeft u 

die zekerheid zelf in uw hart!!!  

  

18  Omdat God een belofte heeft gedaan èn een eed heeft 

afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is 

het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan 

ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.19  Haar 

hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat 

reikt tot binnen het voorhangsel,  

20  waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan 

naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in 

eeuwigheid.Hebr.6  

  

Een Bijbelse hoop is een vaste verbinding een verwachting, tussen de mens  

en de hemel! De christelijke hoop is een vaste toekomstverwachting: de wederkomst 

van Christus!  Col 1:5  om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Zich 

verankeren in de Bijbel is geloven wat in wat God zegt en leert. Wie daarin niet 

gelooft of daarin niet verder zijn vertrouwen wil op stellen, voor alles, is te vergelijken 

met een zeeschip dat vaart zonder kompas of anker!    

Wanneer  grote en stormachtige problemen in het leven van een mens opduiken, 

heeft men een houvast, een anker nodig.    

Al onze geschillen in onze opvattingen, overtuigingen, levensstijlen, en dergelijke 

moeten wij toetsen aan de Bijbel. God wil ieders Vader zijn en IEDER mens helpen.   

Abortus, Euthanasie, crematie, klonen,  moeten wij niet toetsen aan kerkelijke of 

burgerlijke wetgeving, enkel aan de Bijbel!  Is iets goed of kwaad kan men nazien 

door te luisteren naar God zelf!    

  

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, 

gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;  

  

Ons geweten is te beïnvloeden en te onderdrukken. Het geweten is niet altijd in staat 

om gezond te oordelen, emoties, familieverband, vriendschap, vooroordeel, kunnen 

het geweten in de war brengen.  
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Het denkvermogen van de mens is beperkt, omdat het ook in zondigheid is geboren. 

Ons denken kan slechts gezuiverd worden van ongezonde, foutieve en 

leugenachtige gedachten door ze te toetsen aan de Bijbel.   

Daarom moet een mens zich oefenen om zijn eigen persoonlijk denken steeds te 

toetsen aan wat God zegt en leert. Een christen heeft macht over zondige 

gedachten, over geïnspireerde gedachten van satan! Bedenk dan dat een 

ongelovige of andersgelvige die macht niet heeft!  

   

Heb 5:14  Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun 

zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.   

   

God spreekt vandaag ook nog via allerlei rampen en 

ziekten als Corona Covid 19  ! 
  

 
God waarschuwde en sprak door zijn profeten:  

6  Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? 

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7  Voorzeker, de 

Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.  

Amos 3  

   

God spreekt tot de mensen opdat ze tot inkeer en inzicht zouden komen!   

China verbrandt Bijbels, en God waarschuwt dat land door natuurrampen!  Zo zijn 

er nog tal van andere voorbeelden.   

God had 120 jaar geduld voor het oordeel van de zondvloed kwam, acht zielen 

werden gered, omdat ze enkel het woord van God geloofden!  Ook Israel luisterde 

regelmatig niet meer naar God, de enige en levende God, schepper van hemel en 

aarde.  
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Extreme hittegolven:  

Openbar.16:8   En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd 

gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9  En de mensen werden verzengd 

door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over 

deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.  

In de toekomst zal de zon zeer schadelijk en gevaarlijk worden, ongelovigen zullen 

brandwonden oplopen en sterven door ongekende hittegolven!  Vandaag stellen 

wetenschappers vast dat er iets niet meer normaal is met het functioneren van de 

zon! Weinigen  willen vandaag nog  geloven, en toegeven dat de Bijbel de enige 

waarheid is!    

  

Joh 12:48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 

oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 

dage.  

  

Toch zal de ongelovige na zijn dood, geoordeeld worden aan de hand van de Bijbel, 

waarin hij niet wilde geloven! Het kostbaarste wat er op aarde te vinden is, wil men 

niet hebben, de wijze waarachtige woorden van God. Eén minuut stilte voor een 

ramp verandert de wereld niet!  

Vandaag roept Jezus iedere christen toe:  

  

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen 

ben.  

Opb 3:11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand 

uw kroon neme.  

U hebt uw Bijbel!  

  

  
  

Wie uit de Bijbel spreekt, is als een redder! 
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