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De Bergrede – 4 – Zout & Licht  
 

Lezen Mattheus 5:11-17 / 13-16 

Het Koninkrijk 

- Situatieschets: Jezus spreekt met zijn leerlingen – onderwijs – en een menigte er omheen kan 

meeluisteren/luistert mee 

- Christenen als burgers van het Koninkrijk en tevens levend in deze wereld 

- Zo is het leven in het Koninkrijk – de zaligsprekingen  

- Altijd in relatie tot de wereld om ons heen – niet geïsoleerd in een bubbel 

- „Geen nieuwe leer‟ 

geen op zich zelf staande nieuwe leer van Jezus – bijvoorbeeld in tegenstelling tot het Oude 

Testament – maar de voortgaande lijn van het plan van God – van het grote verhaal.  

daarom ook vs 11/12 en vs 17 meegelezen 

Zout vers 13 

Jullie zijn  zout (en niet je gedraagt je als zout) – Bij de luisteraars geeft dit al een beeld 

 

Zout werd in OT gebruikt: 

- bij een offeren – zuiverend en bevestigend als teken van een verbond (Lev 2:13) 

- om te offeren – in hetzelfde rijtje met tarwe, zout, wijn en olie, (Ezra 6:9, 7:22) 

- na een overwinning – uitstrooien over veroverde de grond als teken van verwoesting (Richt 9:45) 

- kostbaar 

Klein beetje heeft al invloed:  

- Vgl gelijkenissen over zuurdesem en mosterdzaadje (Matt 13:31-33) 

- Doorwerking van het evangelie gaat verder dan alleen de groep christenen – invloed de wereld 

om hen heen 

- 1 Petrus 2:12 – leid te midden van de ongelovigen een goed leven … zodat ze tot inzicht 

komen en God eer bewijzen. 

- 1 Petrus 2:11-25 – het voorbeeld van Jezus – „goed leven‟ heeft invloed – zelfs als het leidt tot 

onrecht aan jou – als men je vervolgt om Jezus‟ wil 

Conserverend: 

- Dit wordt gezegd over de leerlingen van Jezus – dus conserverend in de samenleving 

- bederf werend = beschermen van de aarde tegen rotting, tegen corruptie 

- de aarde die in/met al haar onrecht met vuur vernietigd gaat worden (laten we dus niet naïef zijn) 

Moreel, sociaal en op milieu gebied is de kerk/zijn christenen bederfwerend – alle gebieden 

Smaakmakend: 

- zonder smaak – geen invloed  

- zonder smaak – geen kracht – waardeloos 

- zonder smaak geen onderscheid 

Smaak: spreken met geestigheid en wijsheid  

daden & woorden 

Krachtverliezen (smakeloos worden/zijn) 

- waard om weggegooid te worden  

- zelfde betekenis als dwaas zijn 

- wordt er over je heen gelopen 

Echt zout kan zijn smaak niet verliezen 

 

Zout uit de Dode zee 

- door droging van het water gewonnen  

- vermengd met veel andere stoffen (rommel) - 

- Kan zijn smaak verliezen – bitter worden. 

 

- Zout kan feitelijk zijn smaak niet verliezen 
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in Christus naam  

- Kan best zijn dat je dan minder aardig gevonden wordt 

- angst om niet aardig gevonden te worden: leidt tot vernietiging (wie angst zaait  oogst 

vernietiging) 

- Paulus roept ons op voorzichtig/wijs te zijn – maar niet lafhartig (2 Tim 1:7) 

- Liefde is krachtig - drijft de angst uit (1 Joh. 4:18) 

 

Spurgeon: 

Christenen zijn het zout, als het niet verspreid zou worden in deze wereld zou de wereld ten 

ondergaan.  

en  

een christen die geen christen is is nutteloos en nergens goed voor (hoe zit dat met de huidige 

discussie over cultuurchristendom – heilzaam voor de mens – in Nederland?) 

Licht dat Schijnt vers 14-16 

God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Joh 1:5) 

Gods gerichtheid op de gehele wereld: 

 

Jesaja 42:6 (zegt God tegen Israel) 

6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid,  
Ik zal U bij Uw hand grijpen,  
Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen  
tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de 
heidenvolken, 

7 om blinde ogen te openen,  
om gevangenen uit de kerker te leiden,  
uit de gevangenis wie in duisternis zitten. 
8  Ik ben de HEERE-dat is Mijn Naam;  
Mijn eer zal Ik aan geen ander geven,  
evenmin Mijn lof aan de afgods beelden. 

 

Jesaja 49:6 (Zegt God over zijn knecht = Jezus) 

6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht 
zou zijn  
om op te richten de stammen van Jakob  
en om hen die van Israël gespaard werden, terug 
te brengen.  
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de 
heidenvolken,  
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 

 

Jezus als licht - Wij als licht 

- Het licht kwam in de wereld – en de duisternis heeft het niet gegrepen 

- Ik ben het licht der wereld 

 

- En daarom wij: Vanuit het duister – in het licht  

- Jezus is het licht van de wereld (Joh.8:12) en Hij zegt tegen zijn leerlingen „jullie zijn het licht‟ – 

laat dat licht dan ook schijnen. 

Licht is nodig want: 

- De wereld is een donkere plaats (Joh. 3:19) anders zou er geen licht nodig zijn 

- Schijnen in de wereld - niet verstopt, in een klein hoekje –  

- Stad op de berg 

- Niet onder de emmer maar in de hele kamer - beeld van de eenkamer woning 

- Op de kandelaar: hoog en zichtbaar – eeuwigheidswaarsde 

relatie met de kandelaar(s) in Openbaringen (hetzelfde griekse woord) 

- De niet gelovigen/heidenen zullen het licht zien en er naar toe komen (Jesaja 60) 

Licht 

- Maakt het mogelijk dat dingen gezien worden 

- Ons licht maakt het mede mogelijk dat mensen God ontdekken – te zien wie Hij is 

- Zodat men Hem gaat eren – De Schepper van alle goeds.  
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Schijnen: hoe? 

- Goede werken = Het Goede nieuws in actie:  

- Voeden van hongerigen, de naakte kleden, omzien naar weduwen en wezen 

- Geven/inzet van middelen, en jezelf | het evenbeeld 

- In de kerk – in de wereld (Gal 6:10) | van Jezus 

- In de naam van Christus: 

- In Gods naam 

- Als Gods volk 

- Tot Gods eer 

daden & woorden 

 

Spreuken 4:18 

Het pad der rechtvaardigen is als een schijnend licht, wat steeds helderder gaat schijnen totdat het 

volledig dag is geworden. 

 

Paulus:  

Wij zijn kinderen van het licht –God geeft ons zijn Geest  - gevolg: groei van vrucht van de Geest in 

ons leven - karakter en bijbehorende gedrag -  alles tot eer van God (Ef 5:8/9, Thess 5:5) –  

 

Vrij naar Spurgeon: 

Ons licht is de weerspiegeling van de glorie van de Vader: 

Wij schijnen – want wij hebben het licht 

We worden gezien want we schijnen – schijnen is geluidloos (niet de aandacht op onszelf 

richten) en nuttig, want ons doel is dan ook niet aandacht voor onszelf (om zelf gezien te 

worden) maar als we gezien worden willen we graag gezien worden tot eer van God: Niet 

ons, niet ons, maar U komt alle eer toe. 

Herstel 

God is gericht op herstel – van waardigheid en vrede – Zijn eer  

Karakter & gedrag 

Zout zijn is karakter – steeds meer lijken op Jezus – en uit zich o.a. in gedrag. 

Voorbeeld: “bidden op de hoek van de straat” 

 

Denk eens na over; 

Ben je „zout‟ inde wereld…? 

- Echt  en smakelijk 

- Wat je bent „plant‟  je voort, in echtheid  - niet schijnheilig 

- Op welke manier/gebieden kun jij „zouter‟ worden? 

- Zichtbaar 

- Wie krijgt de eer van jouw zichtbaarheid? 

- Jijzelf, jouw groep mensen (kerk), niemand…? 

- Of God … 

 

Ben je in de buurt van „zout‟ en „licht‟? 

- Wat proef je van het „zout‟? 

- Wat zie van het licht? 

- En wie is Jezus eigenlijk werkelijk? 


