
Artikel 5. Het gezag van de Heilige Schrift. 
 

Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek
1
, om ons geloof daarnaar te 

reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen.
2 

En wij geloven zonder enige 

twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor 3 

zodanige houdt; maar inzonderheid, omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze 

harten, dat zij van God zijn
3
; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: 

aangezien de blinden zelven tasten kunnen, dat de dingen die daarin voorzegd zijn, 6 

geschieden.
4
 

 

1: 1 Thess. 2:13. 

2: 2 Tim. 3:16. 

3: 1 Kor. 12:3; 1 Joh. 4:6; 1 Joh. 5:6. 

4: Deut. 18:21-22; 1 Kon. 22:28; Jer. 28:9; Ez. 33:33. 

 

VRAGEN 

 

1. Welke boeken worde bedoeld met ‘al deze boeken’(1)? (artikel 4) 

2. Wat drukt het woord ‘alleen’ uit? (1) 

3. Wat wordt bedoeld met ‘ontvangen wij’? (1) 

4. Hoe legde artikel 3 ook al weer ‘heilig’ uit? (artikel 3 slot)    

5. Weet je nog wat ‘canoniek’ betekent? (artikel 3) 

6. Geef een samenvatting van de eerste bewijstekst. (1 Thess. 2:13)  

7. Welke drie werkwoorden worden gebruikt als doel van de Heilige Schrift? (2) 

8. Wat houdt in ‘ons geloof daarnaar te reguleren’? (1,2)  

9. Wat houdt in ‘ons geloof daarop te gronden’? (2) 

10. Wat houdt in ‘ons geloof daarmee te bevestigen’? (2) 

11. Wat betekent ‘wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is’? (2,3) 

12. Waarop is het gezag van de Heilige Schrift allereerst gegrond? 

13. Leer daarvoor de bewijstekst nummer 2. (2 Tim. 3: 16) 

14. Hoe staat dit ook in regel 5? (einde van 5) 

15. Wat is de tweede grond voor het gezag van de Heilige Schrift? (3,4) 

16. Hoe blijkt dat ‘de Kerk ze aanneemt en voor zodanige houdt’? (zelf bedenken)   

17. Wat is de derde grond voor het gezag van de Heilige Schrift? (4,5) 

18. Met welke uitdrukking wordt dit derde sterk benadrukt? (4) 

19. Waar geeft de Heilige Geest precies getuigenis? (4,5)         

20. Waarvan geeft de Heilige Geest getuigenis? (5) 

21. Hoe geeft de Heilige Geest getuigenis? (zelf verwoorden)  

22. Hoe wordt de Geest genoemd in de tweede bewijstekst nummer 3? (1 Joh 4: 6) 

23. Wat staat er van de Geest in de derde tekst? (1 Joh 5: 6b)  

24. Wat wordt bedoeld met ‘zij’ in regel 5? 

25. Wat betekent dat deze boeken ‘het bewijs daarvan bij zichzelf hebben’? (5) 

26. Wat kunnen zelfs blinden tasten? (6) 

27. Wat is dus de vierde fundering van het Schriftgezag? (6,7) 

28. Ook al ben je stekeblind, wat kun je toch vaststellen?  

29. Kun je een voorbeeld geven van ‘dingen die daarin voorzegd zijn, en die geschieden’? 

(6,7)  

30. Kun je de viervoudige fundering van het Schriftgezag herhalen?  

31. Waar begint de ondergraving van het Schriftgezag? 



32. Hoe wordt het spreken van God, het Schriftgezag dus, eerst voorzichtig ondermijnd? 

(Gen. 3: 1m) 

33. Kun je hiervan een actueel voorbeeld geven? 

34. Hoe wordt het Schriftgezag vervolgens openlijk ondermijnd? (Gen. 3: 4)      

35. Kun je hiervan een actueel voorbeeld geven? 

36. Wat betekent de waarschuwing voor ons: ‘onkunde doet dwalen’? 

37. Wat zingt de dichter van Psalm 119: 29? (berijmd, tweede regel) 

38. En in Psalm 119: 84? (derde en vierde regel) 

39. Wat is de plaats van dit Goddelijk Woord in jouw dagelijks leven?   

 

 

 


