
Overweging 5e zondag door het jaar 

Thema: Zout en licht zijt gij 

Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16 

Zondag 9 februari 9.30 uur  Annelies Rosier, pastoraal werkster 

 

Toen mijn dochter gedoopt werd, dat is bijna 13 jaar geleden, kreeg ze 

wat zout op haar tong.  

Ik kan me dat gezichtje nog voor de geest halen. O wat vies!  

Het was ook wat veel voor zo´n klein babylijfje. Een van de 

eigenschappen van zout is, dat je het praktisch niet ziet, maar dat het wel 

onzichtbaar zijn werk doet. Denk maar aan soep, een snufje zout erbij kan 

het verschil maken in hoe het smaakt.  Maar je ziet er niets van terug. 

 

Maar zout heeft nog meer kenmerken: het bijt, wrijf het maar eens in een 

open wond.  Zout gaat ook bederf tegen. U weet het vast nog wel van 

vroeger dat voedsel ingezouten werd, zodat het langer houdbaar was. En 

zout zorgt ervoor dat de wegen sneeuwvrij worden. 

 

Jezus gebruikt vandaag het beeld van het zout. Jullie zijn het zout van de 

aarde. Hij wil duidelijk maken aan mensen dat ze geen flauwe, 

onverschillige mensen moeten zijn, geen mensen zonder pit. Onze wereld 

heeft behoefte aan hartige, hartelijke mensen, mensen die ervoor zorgen 

dat het leven goed is en naar méér smaakt.  

Je hoeft het niet van de daken te schreeuwen, het zout doet zijn werk 

onzichtbaar, maar je proeft het wel.  

Zoveel mensen betekenen iets goeds voor hun medemens. Ook hier, een 

gemeenschap die draait op vrijwilligers, die samen kerk zijn en zo de 

boodschap van Jezus gestalte geven. Mensen die naar elkaar omzien. Zout 

is een van onze eerste levensbehoeften en toch heb je er niet veel van 

nodig.  

 

‘Als het zout zijn kracht verliest, dient het nergens meer voor’, zegt Jezus 

ook. Letterlijk gezien kan het zout zijn kracht niet verliezen, zout op 

zichzelf heeft smaak. Maar misschien kunnen we het zo verstaan dat, als 

je het niet gebruikt, het nutteloos wordt. Als je het talent hebt om 

smaakmaker te zijn, maak daar dan gebruik van, anders wordt het 

nutteloos.  

 

Jezus gebruikt nog een ander beeld. Hij zegt tegen zijn leerlingen, tegen 

ons: ‘Jullie zijn het licht der wereld’. Zout en licht vullen elkaar aan. 



Zout maakt een vlam helder geel. Jullie zijn het licht der wereld.  

Ook licht heeft een aantal eigenschappen: licht maakt de dingen 

zichtbaar. Het laat je zien waar je loopt en waar je heen moet.  

Zo kun je obstakels uit de weg gaan en ongelukken voorkomen.  

Als het licht is, zul je minder gemakkelijk verdwalen. Licht geeft natuurlijk 

ook warmte. Wij zijn allemaal blij als de zon weer gaat schijnen, dan 

voelen we ons lekker, op ons gemak. Licht geeft leven. God zei: ‘Er zij 

licht’. Daarna ging alles groeien en bloeien.  

 

Jezus zegt tegen ons: “Jullie zijn het licht der wereld”.  

Hij zegt niet dat we licht moeten zijn. Nee, we zijn het al!  

Voor sommige mensen is het heel moeilijk om het licht in zichzelf te 

aanvaarden. Die zetten hun licht onder de korenmaat, verstoppen het en 

laten hun licht niet stralen. Maar: Licht is er om gezien te worden, niet om 

te verstoppen.  

Dat geldt voor zout ook. Zout wil smaak geven.  

Licht wil stralen, licht géven en niet gedimd worden. Zoals de dichter 

Nijhoff zegt: 'Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren, kleuren zijn 

de daden van het licht dat breekt.' 

 

Jullie kunnen het, zegt Jezus ons vandaag. Ik heb vertrouwen in jullie 

allemaal. Het is geen onmogelijke opdracht waarmee hij ons wil 

opzadelen. Het is geloven in de kracht van de liefde, elke dag opnieuw.  

Als we gewoon zijn die we zijn en het goddelijke in ons laten stralen, dan 

zíjn we dat licht, dan zíjn we het zout, dan maken wij het leven smaakvol 

en goed. 

 

Heb maar vertrouwen. 

 

 


