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‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 
weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 
vertrapt.  
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg 
te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (Mat.5:13-16). 
 
Over wie gaat het hier?  
In eerste instantie spreekt Jezus natuurlijk tegen zijn eerste hoorders, zijn discipelen 
en over hun hoofden heen naar ‘de schare’ uit het Joodse volk die Hem volgde. Over 
hen wordt immers al die de zaligspreking van zijn Rijk uitgesproken. Het gaat om de 
gelovige ‘rest’ van Israël die aan Jezus’ woorden gehoor geeft en meer specifiek aan 
hen die als discipelkring de weg van de navolging gaat (4:22).  
 
Naar menselijke maatstaven is het een wankel groepje mensen. Zij die in hun moeilijke 
leven niets overhielden dan de HERE aan te roepen en te hongeren naar zijn 
gerechtigheid. Jezus, en in Hem God zelf, kiest partij voor hen. Hij leerde in hun 
midden, verkondigde het evangelie van zijn komende (en in Hemzelf reeds aanwezige) 
Rijk en genas ‘alle ziekte en kwaal onder het volk’ (4:23vv;9:35). Leren, verkondigen en 
genezen, dat zijn de werkwoorden waarin we de dynamische kracht van het werk van 
God horen en zien. Woord en daad zijn bij Jezus nauw verbonden. De Bergrede geeft 
een uitvoerige illustratie van het zegenrijke onderwijs van Jezus. Direct aansluitend 
lezen we in Mat.8 en 9 over de wonderen van Jezus als tekenen van zijn koninkrijk.  
 
In Jezus Christus, de Koning van Israël, breekt Gods Rijk zich baan. De belofte die heel 
het OT in zich draagt, wordt in Hem vervuld. De zegenwoorden van Jezus gaan uit naar 
die kleine gemeenschap direct om Hem heen, maar zijn zeker bedoeld hun weg te 
vinden in de grote schare…  
Wie worden er in het OT al zalig gesproken? Zij dien hun sterkte in de Here zoeken en 
vinden (Ps. 84:6). Zij die de God van Jacob tot hun hulp hebben (Ps. 146:5). 
Kenmerkend voor de zaligsprekingen van Jezus is het motief van de vervulling: Jezus 
spreekt zalig (zie Luc.4:18, Jes. 61)! Het geheim van de zaligsprekingen is Jezus zelf! Van 
Ruler spreekt over een meiregen van levendmakende woorden die Hij over hen uitgiet.  



 
Wie worden zalig gesproken? Niet zij die het naar wereldse maatstaven gemaakt 
hebben. Niet de geslaagden, de optimisten, de zelfverzekerden. Niet de brutalen, de 
mensen die veel presteren, zij die helemaal opgaan in de welvaartsdroom. Niet zij die 
superieur zijn, maar zij die met lege handen zich om Jezus heen scharen, omdat zij niets 
hebben waarop zij zich voor God kunnen laten voorstaan. Hier hebben we te maken 
met de omgekeerde wereld van het koninkrijk van God. Zalig gesproken worden de 
armen, de treurenden, de zachtmoedigen (ik verwijs hierbij uiteraard naar de hier 
voorgaande preken en Studies bij de prediking uit de Bergrede zoals broeder Hans en 
ik die gaven). Zalig gesproken worden zij die hun gemis erkennen, zij die in de wereld 
aan het kortste eind trekken en voor wie God hun hoop is! Zalig zijn zij die met heel 
hun leven naar Jezus gaan en alles! van Hem verwachten. Het nieuwe volk van God, 
verwekt door het werk van de Geest in hun binnenste, zij die zich openstellen voor God 
en hun naaste, die worden zalig gesproken. Over de hoofden van de Joodse mensen 
die rondom Jezus stonden gaat het de hele geschiedenis door dus om gelovige 
navolgers van Jezus: christenen!  
 
Conclusie: het ‘jullie’ aan het begin van de zin krijgt alle nadruk. Niet de gevestigde 
religieuze orde van de tempel in Jeruzalem, maar degenen die Jezus hier aanspreekt, 
d.w.z. de discipelen als de kern van het volk (dat op afstand meeluistert (vs.1), de 
gelovige rest, zij zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld (vs.14).   
Zoals de zaligsprekingen het karakter van discipelen van Jezus beschrijven, zo verwijzen 
de beelden van zout en licht naar de invloed van discipelen in de wereld. 
 
Het beeld van het zout 
Jezus gebruikt hier een herkenbaar, huiselijk beeld. In elk (joodse) gezin, hoe arm ook, 
werd zout gebruikt en licht gemaakt. In zijn eigen jeugd heeft Jezus vast en zeker gezien 
dat zijn moeder Maria in de keuken zout gebruikte. Of dat zijn vader Jozef de 
olielampen aanstak als het donker werd.  
Het beeld van het zout heeft een breed scala van betekenissen. Zout wordt o.a. 
gebruikt bij offers (Ezra 6:9), verder om slecht drinkwater te reinigen (2Kon.2:19-23), 
om levensmiddelen te conserveren en om het eten smaak te geven (Job 6:6). Zo is het 
voornamelijk een beeld van duurzaamheid (Num.18:19) en waarde (vgl. Col.4:6). Zout 
is smaakmakend en bederfwerend.  
 
Jezus spreekt hier over het zijn, d.w.z. de status van de gelovigen (‘jullie zijn’) en niet 
primair over bepaalde daden, die verricht moeten worden. Wat er uit het zijn 
voortkomt, horen we in vers 16: ze zijn als een licht dat schijnt voor de mensen. 
Van moeten is hier geen sprake! Het is geen oproep die door discipelen moet worden 
waargemaakt. Jezus noemt zijn discipelen zout en licht, en daarmee is feitelijk alles 
gezegd. Het gaat hier niet om hoge idealen die wij moeten verwezenlijken, maar om 
een geestelijke werkelijkheid dankzij Jezus woorden!  
De volgelingen van Jezus, die hier dus in eerste instantie samenvallen met het 
messiaanse deel van het volk Israël, vormen in zekere zin de smaak en het 



conserveringsmiddel van de hele wereld. Dat wil zeggen, zij bewaren de mensheid 
ervoor een smakeloze spijze en een aan ontbinding (oordeel) overgegeven lichaam te 
worden.  
 
Het zout van/voor… nota bene: de hele aarde!  
Ieder van ons zal wel eens denken: ‘hoe hou ik het vol in de soms zo overweldigend 
andersdenkende en anders voelende wereld om me heen’. Soms kan de vraag ons 
bekruipen: ‘hoe kunnen wij toch een relevante gemeente zijn in deze zo ingewikkelde 
wereld’. De machteloosheid kan vooral hen die de woorden van Jezus serieus nemen 
wel eens naar de keel grijpen. Wij leven in een wereld die vuilmakend en vol bederf is. 
De vragen die daardoor op ons afkomen werken verlammend. Hoe moeilijk is het al 
om als gelovige mensen in vrede in de eigen geloofsgemeenschap samen te leven, laat 
staan in ‘de wereld’. Welk mens die gevoelig leeft, kent deze vragen niet.. Maar 
tegenover al die vragen staat dit ene geloofsopwekkende woord van Jezus: jullie zijn 
het zout voor/ten behoeve van de aarde. Daarin wordt in elk geval duidelijk dat God 
zelf zijn goede plan met de wereld niet opgeeft. Sinds de roeping van Abraham is er in 
die zin niets veranderd: ‘in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden..’ Maar 
hoe wordt dit meer dan een visioen (dat uiteindelijk ooit werkelijkheid zal worden) als 
het ons niet diep doortrekt, vervuld? Hoe dan ook, het zal van de zaligspreking uitgaan!   
 
Het beeld van zout voor de aarde en licht voor de wereld wil ons in beweging zetten! 
Maar het zal ons ook bescheiden maken. Want zout is kleinschalig, het zijn korreltjes, 
meer niet. En de werking is ook nog eens verborgen, een geheimenis. De dingen die 
wij elke dag doen of nalaten en de keuzes die zich daarin voltrekken zijn blijkbaar van 
een onopvallende, maar ook onvergelijkbare betekenis. ‘Zint niet op hoge dingen, 
maar voegt u in het eenvoudige’ (Rom.12:16). Juist daarin zal blijken of we zout zijn. 
Of we trouw blijven aan God en zijn liefde, zelfs voor deze teloorgaande wereld. Zout 
kan zijn werk pas doen, wanneer het zich uit het veilige zoutvaatje laat uitstrooien! 
Zelfs bij Euroverkiezingen en mondiale vraagstukken gaat het om de enkele mens en 
zijn keuzes.  Dat is geen pleidooi voor individualisme, want Jezus zegt: ‘Jullie’, dat is in 
ons verband ‘wij gelovigen in de kring van navolgelingen van Jezus Christus’. Wij zijn 
samen geroepen de moed te vinden, de moed te vatten om Jezus’ woorden te laten 
gelden voor heel ons leven.  
 
De gemeente speelt ook in onze tijd deze essentiële rol om smaakmakend en 
bederfwerend te zijn. Ook al zien de meesten dat vandaag de dag niet. Maar: hoe zout 
werkt, zien en weten de meesten van ons ook niet, je merkt het echter wel door smaak 
en houdbaarheid! De smaak en kracht van Gods nieuwe wereld mogen door de 
gemeente van Jezus uitgedragen worden. O, dat wij het doorgronden! Werven wij door 
ons eenvoudige doen en laten als gemeente(leden) anderen voor het Evangelie van 
Jezus Christus? Zijn wij voor onze eigen omgeving (nogmaals: als gemeente en als 
gelovige) bederfwerend? Werken wij het zedelijke en geestelijke bederf dat in de 
wereld woedt tegen? Of bederft de wereld ons eigen bestaan door haar vele negatieve 
invloeden? Hoe moet dat, bederfwerend zijn, smaakmakend? Opvallend genoeg is dat 



niet iets waarover Jezus verder uitleg geeft. Zijn zorg en waarschuwing zijn helder: 
verspeel je roeping (zout en licht te zijn) niet! Dit is de spits van deze woorden: pas op 
dat je de zegening van de zaligsprekingen niet verspeelt! Wees eenvoudig wat Ik zeg 
dat je bent! 
 
Hoe kan zout zijn kracht verliezen?  
Jezus zegt: ‘Als het zout zijn kracht verliest’ (letterlijk dwaas wordt). Vreemd, want 
zuiver zout kan zijn kracht niet verliezen.  
Bijbeluitleggers lossen dit dilemma op door de stellen dat we hier te maken hebben 
met Palestijns zout, m.n. het sodom-zout, dat door verdamping werd gewonnen uit de 
Dode Zee. Dit zout was samengesteld uit verschillende elementen en door ontbinding 
van de samenstelling werden de onzuivere elementen (zoals gips e.a.) bitter en 
onbruikbaar. Het gevaar van onzuiverheid is duidelijk. Dat geldt ook voor ons innerlijke 
leven: onzuiverheid vertroebelt! Misschien moeten we de paradox maar gewoon laten 
staan. Zout kan in principe niet smakeloos (zo vertaalt de SV) worden. En toch gebeurt 
dit als een onmogelijke mogelijkheid, als een onvoorstelbare dwaasheid! Er staat, zoals 
hierboven gezegd, iets dat we kunnen vertalen met ‘als het zout verdwaast’. Wie Jezus 
volgen zijn tot die navolging geroepen én gesteld uit Gods werkelijkheid. Dat is in de 
kracht van de Heilige Geest te leven . Daar tegenin gaan (wat we toch allemaal helaas 
soms wel doen..) is in feite tegen je eigen bestemming ingaan. Dat is raadselachtig 
gevaarlijk, want wat rest als het zout uiteindelijk haar kracht verliest, is dat het verloren 
gaat, weggegooid en als afval vertrapt wordt.  
 
Met de zegen van de zaligspreking is in deze woorden van Jezus de ernst van onze 
levensopdracht tegelijk getekend! Hier zit de bewogenheid van de Heiland achter, die 
nu juist niet wil dat mensen verloren gaan! Altijd weer is daar die roep van Jezus die 
ons dichtbij zichzelf wil houden, dichtbij zijn Woord! Dan behoudt je de aantrekkelijke 
smaak van het Godsrijk en blijf je verbonden aan Gods doel met je leven. Aanhoudend 
luisteren naar zijn woorden, naar zijn zaligsprekingen, zijn geboden en gebeden, dat is 
voor wie geloven een verlossende ervaring. De voortdurende inwerking van Woord en 
Geest, daar moeten we het van hebben! Wij laten ons toch door niemand de wet 
voorschrijven? Wij laten ons door Jezus zeggen hoe Hij ons bedoeld heeft! Dat is de 
weg om geestrijk en smaakvol te leven. Zo alleen zijn wij tot nut voor deze wereld! Als 
dat toch onverhoopt zou wegvallen, dan is de reden voor ons bestaan verdwenen… 
Hoe verschrikkelijk zou dat zijn.  
 
Het wegwerpen, op straat weggooien was (en is) in het Oosten de manier om zich van 
huisvuil te ontdoen. Als vs. 13 impliceert dat Israël (en/of de gemeente) niet langer het 
zout der aarde is, dan impliceert vs. 13b-c dat de christelijke gemeente als messiaanse 
gemeenschap van Jezus dit voorrecht dus ook kan verliezen (vgl. Op.2). Wat een ernst, 
na die hoopvolle woorden… Discipelen van Jezus die de band met Hem kwijtraken en 
los van Hem komen, hebben geen zoutend en lichtend vermogen meer. Ze hebben 
afgedaan… 
 



Jullie zijn het licht van de wereld 
Niet alleen over de Messias werd geprofeteerd dat Hij een licht voor de volkeren zou 
zijn (Jes.42:6; 49:6; vgl. de toepassing van Jezus hiervan op zichzelf in Joh.8:12), maar 
ook over Israël en de kinderen van Jeruzalem (Jes. 60:3). Licht is een beeld van heil en 
leven (vgl. Jes.30:26) en even onmisbaar als zout. Het begrip ‘licht voor de wereld’ 
verbonden met ‘een stad op een berg’ herinnert aan de profetieën over Jeruzalem in 
Jes.2:2-5; 60. In de gemeenschap van Jezus, de messiaanse heilsgemeente, komt deze 
roeping van Israël nu tot een eerste vervulling. 
 
Hoewel we in geestelijk opzicht dus ‘anders’ zijn (licht is geen duisternis!), moeten we 
ons in sociaal opzicht niet van de wereld afscheiden. Een lamp helpt niets als hij in een 
gesloten kast wordt weggestopt. Zout werkt niets uit als het in de zoutpot blijft. Het 
licht moet in de duisternis schijnen. Wanneer het licht aangaat, verdwijnt de duisternis 
en ‘verandert’ de omgeving. Niet alleen individuele mensen kunnen door het Evangelie 
veranderd worden, ook groepen van mensen, samenlevingen zullen door het Evangelie 
worden beïnvloedt. De geschiedenis kent heldere voorbeelden van geestelijke en 
sociale verbetering door de invloed van christenen. Geestelijke opwekkingen hebben 
altijd een krachtig sociaal appel teweeg gebracht.  
Hoe kan het licht doven? 
Een ‘korenmaat’ heeft ongeveer de grootte van een emmer. Een lamp wordt 
aangestoken om het huis te verlichten. Alleen een dwaas zet haar onder een emmer. 
Licht is bedoeld om vrijuit te schijnen. Het Evangelie zichtbaar maken en het leven kleur 
geven, daar gaat het om voor wie gelooft! En dan: een aangestoken lamp mag niet 
door eigen toedoen uitdoven. Licht mag/moet gezien worden! Een kandelaar is een 
lampen-standaard, waarop een lamp hoort te staan. Zodat het licht verlichting brengt! 
De volgelingen van Jezus zijn niet alleen het licht (vs.14), maar zij dragen het licht ook, 
omdat zij bij Hem horen en zijn boodschap uitdragen. De lamp is in het OT wel vaker 
een beeld van een boodschap of leer (Ps.119:105; Spr.6:23).  
 
Met ‘goede werken/daden’ is niet bedoeld werken onderscheiden van woorden, maar 
het gedrag in zijn totaliteit. In het leven van discipelen van Jezus moet het Koninkrijk 
van God zichtbaar zijn, dan zullen zij ‘de Vader verheerlijken’. Het doel van onze daden 
mag nooit louter zijn dat deze door anderen opgemerkt worden (vgl. Matt.6:1), zodat 
zij ons daarvoor prijzen. De verheerlijking van God de Vader moet altijd het primaire 
en fundamentele doel zijn van ons doen en laten (vgl. Joh.15:18; 1Cor.10:31; 
1Pet.2:12). 
Het licht dat discipelen zijn en bezitten moeten zij dus laten schijnen in hun goede 
werken. Allen die in het huis zijn mogen van de kleur en warmte van het licht opleven. 
Laten we ‘het huis’ niet beperken tot eigen gezin of eigen gemeente. God roept ons op 
zijn licht te verspreiden onder de mensen, opdat Hij (daardoor en door hen die tot 
geloof komen) verheerlijkt zal worden. Wanneer wij zijn zalig gesproken, leven we 
voortaan tot Gods eer en tot zegen van de mensen met wie we omgaan.  
 



Levend bij het licht van Gods Geest en Woord kunnen en zullen wij licht verspreiden! 
Met al ons lek en gebrek, met onze twijfels over onszelf en aarzelingen over de 
opdracht, met onze strijd en verdriet: toch licht van de wereld. Dat maakt ons tot 
afhankelijke mensen die opzien naar Jezus, die zijn hand opendoet en ons rijk maakt, 
die zijn mond opent en ons zegenend zaligspreekt! Wie gezegend is met het leven uit 
Woord en Geest, die mag zo ten zegen zijn. Het berust allemaal op wat God ons 
toezegt! De opdracht zout en licht te zijn  rust in de zaligsprekingen van Jezus! 
Wandel in het licht met Jezus! 
 
Jezus proclameert in Johannes 8 dat Híj zelf het ‘licht van de wereld’ is. Hij biedt zichzelf 
als de Lichtbron aan om Gods schepping het levenslicht te geven, dat wat in geestelijke 
zin nodig is om echt te leven (zie 1:4-9). Evenals de soortgelijke proclamatie van 7:37v. 
wijst Jezus ook met deze woorden weer terug op wat in de Schrift van het OT 
geopenbaard is. Met name valt te denken aan de Messiaanse profetieën en beloften 
van Jes.42:6; 49:6; 60:1 en Mal.4:2. Het kan goed zijn dat Jezus juist op het moment 
dat Hij dit uitspreekt, zo kort na het Loofhuttenfeest, spreekt over zichzelf als ‘het Licht’ 
n.a.v. het gebruik, dat op de avond van de eerste dag van dat feest de voorhof van de 
vrouwen (waar deze woorden uitgesproken zijn, vs.20) met kandelaren hel verlicht 
was, als symbool van het heil dat God geeft.  
De realiteit van het hebben van het levenslicht en daarmee het voorzeker niet meer 
ronddolen in de (geestelijke) duisternis in dit leven, is voor diegene die Jezus ‘volgt’, 
d.w.z. die als discipel van Jezus in gehoorzaamheid aan Hem wil leven (vgl. 
1:37v.,40,43. Zie voor Jezus als het Licht en de tegenstelling licht en duisternis ook 1:5; 
3:20v.; 9:5; 11:9: 12:35v.,46; 1 Joh.2:11. 
 
Wanneer wij gelovigen blijven wandelen in het licht van God (1Joh.1:5-7), bewegen we 
ons in de goddelijke werkelijkheid van Jezus en het Godsrijk. Dat licht openbaart en in 
dat licht wordt iemand zich bewust van zijn duistere zijde, zijn zonde. Men kan zich 
afkeren, maar ook besluiten in het licht te blijven (vgl. Joh.3:19,20; Ef.5:8). Blijft de 
gelovige bij het laatste, dan ontdekt hij dat zijn zonde verdwijnt. Het bloed van Jezus 
reinigt en zuivert hem daarvan (vs.9). Dat reinigen is een voortdurend proces. 
Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus, 
de Zoon van God. Bloed is een symbolische aanduiding van Jezus’ heilbrengende 
offerdood aan het kruis (vgl. Hebr.9:14; Openb.1:5). Hij gaf Zijn leven als een Lam 
(Joh.1:29, vgl. Jes.53:7), waardoor tevens alle offers overbodig zijn geworden 
(Hebr.10:1-16). In het OT werd de offeraar gereinigd van zijn zonde door het bloed van 
het offerdier. Hij kon dan op een nieuwe manier, verzoend met God en met de mensen, 
zijn weg vervolgen, wandelen (leven) in het licht, omdat zijn zonden vergeven (vgl. 
Ps.32:1) en daarmee verwijderd waren (vgl. Ps.103:12; Micha 7:19). De gelovige 
gemeenschap met broeders en zusters is gebaseerd op het samen in het licht 
wandelen. Zonde maakt niet alleen scheiding tussen God en mens, maar ook tussen de 
mensen onderling. Die gemeenschap heeft in deze brief vooral betrekking op de 
eenheid, de broederschap en liefde van de gelovigen onderling (vs.3,4; 2:7-11; 
3:16,17). Tot deze wandel in het licht worden wij allen opgeroepen!  


