
 

 

 

Nr. 20– 13 augustus 2020 

 

Hallo allemaal 

Vorige week ging het over zegenspreuken. Jezus staat op een berg en de mensen luisteren naar hem. 

Vandaag gaan we daarmee verder. Want Jezus was nog niet uitverteld. Hij legt uit wat kenmerkend is 

voor zijn leerlingen. Waar herken je hen aan? Om dit duidelijk te maken gebruikt Jezus drie beelden: 

zout, een stad op een berg, en licht. Deze beelden hebben als overeenkomst dat het erom gaat dat 

de leerlingen zichtbaar zijn en invloed 

Het gaat dus onder andere over zout. Je hebt vast wel eens zout geproefd. Hoe vond je dat smaken? 

Zout zit in heel veel dingen die we eten, ook al proeft je het niet altijd. Maar je proeft wel het verschil 

als er geen zout in zit. Het is dus een belangrijk onderdeel. Jezus zegt in het verhaal dat wij zout 

moeten zijn, om verschil te kunnen maken in de wereld. 

 

 

 

 

 



Het Bijbelverhaal staat in Mattheüs 5: 13-16  

 

Voor de kinderen van 4-8 jaar 
Jij bent net als zout 
Jezus zit op een steen op een berg. Aan Petrus 
en zijn vrienden en aan alle mensen en 
kinderen die zitten te luisteren, vertelt hij over 
Gods nieuwe wereld. Over hoe ‘gelukkig’ je 
bent als je daarbij mag horen.  
‘Als je met mij meegaat’, zegt Jezus, ‘als je mijn 
leerling bent’, dan ben je het zout dat de wereld 
nodig heeft.  
Huh?  
Petrus kijkt verbaasd. Wat zegt Jezus nu? Zout? 
Zout is toch helemaal niet lekker, toch?  
Maar wacht even. 
Toen Petrus klein was heeft hij wel eens een 
stuk brood geproefd waar geen zout in zat. Zijn 
moeder was vergeten zout in het deeg te doen. 
Het brood smaakte heel anders dan anders. Het 
had eigenlijk geen smaak.  
Er hoeft maar een klein beetje zout in het 
brood. Maar als het er niet in zit, dan mis je iets.  
Als je vis of vlees wilt bewaren, heb je ook zou 
nodig. Dat heeft Petrus vroeger van zijn vader 
geleerd.  Als je een vis niet meteen opeet, dan 
gaat hij stinken en rotten. Maar als je een vis 
door het zout rolt en daarna droogt in de zon, 
kun je hem lang bewaren. Dan blijft hij goed. 
Zout zorgt ervoor dat eten niet bederft. Zout 
lijkt onbelangrijk. Het zijn maar heel kleine 
korreltjes. Het is niet eens lekker. Je kunt er niet 
zomaar een hap van nemen. Maar je hebt het 
hard nodig! 
‘Als het zout niet zout meer is’, zegt Jezus, ‘dan 
kun je het net zo goed weggooien. Dan is het 
niks waard. Net zoals gewoon zand niks waard 
is.  
Petrus denkt terug aan die dag, een paar 
maanden geleden, waarop Jezus langs kwam 
toen hij aan het vissen was. ‘Ga met me mee’, 
zei Jezus toen. En Petrus en zijn broer deden 
het. Ze lieten hun visnetten in de steek en ze 
gingen met Jezus mee.  
Was dat wel een goed idee? Ja, denkt Petrus 
nu. Dat was een heel goed idee. Het beste wat 
hij ooit heeft gedaan: met Jezus meegaan. Want 
als je bij Jezus hoort, dan heb je een belangrijke 
taak. 

Dan kun je de wereld beter en mooier maken. 
Je bent net zo belangrijk als al die korreltjes 
zout. Dat is wat Jezus bedoelt.  
 
Jezus vertelt nog verder. ‘Als je mijn leerling 
bent’, zegt hij, ‘dan ben je licht in deze wereld.’ 
Jullie weten allemaal dat je geen emmer over 
een lamp heen moet zetten. Want dan zie je 
niets van het licht en is het nog steeds donker. 
Nee, een lamp moet je hoog neerzetten, zodat 
iedereen alles goed kan zien in het licht.  
 
Petrus krabt aan zijn hoofd. Hij weet wat er in 
de heilige boeken staat. Het licht in de wereld – 
dat is God. En de mensen in Israël moeten 
ervoor zorgen dat Gods licht overal op aarde 
schijnt. Zodat alle mensen op aarde weten: We 
moeten bij de God van Israël zijn. Hij zorgt voor 
ons. Hij kan ons helpen.  
Jezus gaat verder: ‘Jullie moeten een licht zijn. 
Jullie moeten Gods licht laten zien. Dat doe je 
door goede dingen te doen. Als de mensen dat 
zien, snappen ze: We moeten bij God zijn. Hij is 
onze vader.  
Petrus denkt na. Het is best lastig wat Jezus 
vertelt. Maar hij begrijpt: als je bij Jezus hoort 
dan moet je dat niet geheimhouden. Het is juist 
goed als andere mensen het weten. Want jij 
kunt ze laten zien wie God is. Hoe goed God is. 
En dat hij voor je zorgt.  
 
 
Voor de kinderen van 8-12 jaar 
De bijzondere taak van de leerlingen Jezus zei 
tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze 
wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als 
het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw 
zout maken. Dan is het waardeloos en wordt 
het weggegooid. Jullie zijn het licht in deze 
wereld. Een stad op een berg is voor iedereen 
zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp 
onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. 
Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 
Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen 
voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen 
die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse 
Vader eren.’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wj77kkAMnfI


 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer: Een verhaal over dopen.  

 

Goede God, 

Vandaag hoorden we hoe het is om 

een leerling van Jezus te zijn. Een 

leerling van Jezus verstopt zich niet. 

Een leerling van Jezus laat zien wie 

hij of zij is. Zoals zout smaakt hij aan 

het eten, zoals een lamp licht geeft 

in het donker, zo is iemand die 

Jezus volgt. 

Amen 


