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Math. 5:13/16 

 

13 Gij zijt het zout der aarde; 

indien nu het zout zijn kracht 

verliest, waarmede zal het ge-

zouten worden? Het deugt ner-

gens meer toe dan om wegge-

worpen en door de mensen ver-

treden te worden. 

 

Gij zijt het zout der aarde!  Je-

zus gaat er van uit, dat zijn dis-

cipelen dat zijn en Hij gaat er 

van uit dat wij dat ook zijn. 

 

Zout werd in Kanaän gewonnen 

uit de dode Zee en had voorna-

melijk twee functies: het was 

smaakgevend en het was be-

derfwerend.  

 

Zout is smaakgevend.  We kun-

nen een ei eten zonder zout en 

dan smaakt het flauw. Maar we 

kunnen er ook zout op doen en 

dan smaakt het goed.  

 

Christenen kunnen lachen; niet 

om flauwe dingen of slechte 

dingen maar om leuke en goede 

dingen.   Ze zijn het zout der 

aarde.  Ze zijn vriendelijk en 

opgewekt en fris.   

Hun spreken is altijd aangenaam 

en niet zouteloos, zoals in Col. 

4:6 staat. 

 

Zout is ook bederfwerend.  Het 

zoute water in de zee heeft een 

bederfwerende invloed.   

 

Een haring zwemt in de zoute 

zee maar wordt zelf niet zout. Er 

zwemt geen enkele zoute haring 

in de zee.  Toch is de zee zout. 

 

Zo is het ook met een heelhartig 

christen. Hij is wel in de wereld 

maar niet van de wereld. 

 

Als haring gevangen wordt, 

wordt ze gezouten..  Een zoute 

haring is heerlijk maar waarom 

wordt het gezouten?  Het zout 

werkt bederfwerend en het is 

smaakgevend. 

 

Omdat wij het zout der aarde 

zijn, hoort er van ons een be-

derfwerende invloed uit te gaan. 

 

De profeet Elisa heeft geschie-

denis gemaakt met zout. We le-

zen hierover in 2 Koningen 

2:19/22 waar staat: 

 



       -  2  - 
 

19 De mannen van de stad zei-

den tot Elisa: Zie toch, de lig-

ging van de stad is goed, zoals 

mijn heer ziet; maar het water is 

slecht, en de landstreek veroor-

zaakt misgeboorte. 

 

20 Toen zei hij: Haalt mij een 

nieuwe schotel en doet er zout 

in. Zij haalden hem er een. 

 

21 Daarop ging hij naar de wa-

terwel, wierp het zout daarin en 

zei: Zo zegt de Here: Ik maak dit 

water gezond; daaruit zal geen 

dood of misgeboorte meer 

voortkomen. 

 

22 En het water werd gezond, 

tot op deze dag, volgens het 

woord, dat Elisa gesproken had. 

 

Wij zijn door de wedergeboorte 

nieuwe mensen.  Uit onze na-

tuurlijke mens komt slechts el-

lende en dood voort.  Denk aan 

onze tong.   

 

De nieuwe schotel is het beeld 

van de wedergeboren nieuwe 

mens. 

 

Het zout in de schotel is het 

beeld van het levende woord 

van God.  Op die manier komt 

er nu goed en gezond water uit 

ons.   

 

Zout is dus ook een beeld van 

het woord van God.  Daarom zei 

Jezus ook in Mc. 9:50  Heb zout 

in uzelf en houd vrede onder el-

kander. 

 

Wij moeten b.v. herinnerd wor-

den aan het woord uit 2 Tim. 

2:14 waar staat: 

 

Blijf dit in herinnering brengen 

en betuig in de tegenwoordig-

heid van God, dat men geen 

woordenstrijd moet voeren, die 

tot niets nut is, ja verderf brengt 

aan wie ernaar horen. 

 

Woordenstrijd brengt  verderf 

aan wie ernaar horen.  Dus heb-

ben wij dit woord als een zout in 

ons, dan verdwijnt de woorden-

strijd die tot niets nut is en komt 

er vrede onder elkaar.   

 

Zout is dus bederfwerend en 

smaakgevend.  En wij zijn het 

zout der aarde.   

 

En dan staat er verder in Mt. 

5:13 



       -  3  - 
 

 

Indien nu het zout zijn kracht 

verliest, waarmede zal het ge-

zouten worden? Het deugt ner-

gens meer toe dan om wegge-

worpen en door de mensen ver-

treden te worden. 

 

Het zout verliest zijn kracht als 

het met de aarde in aanraking 

komt. 

 

En een christen verliest zijn 

kracht als hij/zij de wereldse be-

geerten volgt en liefheeft. 

 

In Marcus 9:49 zegt Jezus weer 

iets over zout.   

 

Want een ieder zal met vuur ge-

zouten worden.  

 

Het betekent o.a. dat er een be-

derfwerende invloed van Jezus' 

woorden uit gaat. Die werken 

als een reinigend vuur.  Let op 

de woorden die hij daar voor 

spreek in Marcus 9:43 t/m 49 

waar staat: 

 

42 En wie een van deze kleinen, 

die geloven, tot zonde verleidt, 

het zou beter voor hem zijn, dat 

een molensteen om zijn hals was 

gedaan en hij in de zee was ge-

worpen. 

 

Een directe dood zou voor hen, 

die kinderen tot zonde verleiden,  

verkieslijker zijn dan een leven, 

waarin hij zich daaraan schuldig 

maakt.  Tenzij hij zich radicaal 

bekeert. 

 

Anders: een molensteen om zijn 

hals en de zee in. Dat zijn de 

bederfwerende woorden van Je-

zus.  Woorden, die als vuur zou-

ten. 

 

43 En indien uw hand u tot zon-

de verleidt, houw haar af. Het is 

beter, dat gij verminkt ten leven 

ingaat, dan dat gij met uw twee 

handen ter helle vaart, in het 

onuitblusbare vuur, waar hun 

worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. 

 

Jezus woorden zijn als een zou-

tend, bederfwerend vuur.  Beter 

met één hand naar de hemel 

gaan, dan met twee handen als 

b.v. een dief naar de hel gaan.  

Dat vuur is onuitblusbaar!   TT 

 

45 En indien uw voet u tot zonde 

zou verleiden, houw hem af.  
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Het is beter, dat gij kreupel ten 

leven ingaat, dan dat gij met uw 

twee voeten in de hel geworpen 

wordt, waar hun worm niet 

sterft en het vuur niet wordt uit-

geblust. 

 

Dat zijn woorden van Jezus, die 

bederfwerend zijn, als zoutend 

vuur.  Er zijn plaatsen waar een 

christen niet hoort te komen. 

 

Beter kreupel ten leven als met 

twee voeten naar de hel. 

 

47 En indien uw oog u tot zonde 

zou verleiden, ruk het uit.  

 

Het is beter, dat  gij met een oog 

het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dan dat gij met twee ogen in de 

hel geworpen wordt, waar hun 

worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. 

 

Ook ons oog kan ons tot zonde 

verleiden. Jezus zei immers in 

Mt. 5:28 

 

Een ieder, die een vrouw aanziet 

om te begeren, heeft in zijn hart 

reeds echtbreuk met haar ge-

pleegd. 

 

Dus niet letterlijk maar zinne-

beeldig gesproken:  Beter met 

één oog naar de hemel, als met 

twee ogen naar de hel. 

 

Gebed:  Geef mij genade, ge-

liefde Heer Jezus, om zo'n leven 

te leiden, dat ik volgens uw 

woorden, het zout der aarde ben.  

 

 


