
Preek zondag 5 februari 2017, Hervormde Gemeente Maurik Bevestiging ambtsdragers 
 
Jullie zijn het zout van de aarde 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Smakelijk eten bij Marinus aan tafel. De spruitenstamppot. Smakelijk gelachen ook om de typetjes. 
Smakelijk gebeden evenzeer. 
 
1. Zout – de smaakmaker 
Jullie zijn het zout van de aarde, zei Jezus tegen zijn discipelen. Via de bijbel klinken die woorden 
vandaag ook naar ons. Jullie – zout! Wat betekent dat? 
Als het eten wat flauw smaakt, doen we er een snufje zout op. Zo dient zout als smaakmaker. Veel 
etenswaren zijn prima te eten, maar smaken met zout erbij toch heel wat lekkerder. Dus: jullie zijn 
smaakmakers. Sterker nog: de smaakmakers van de aarde! 
Ja, ja… Nadat de eerste trots over deze eretitel wat wegebt, komt er een heel ander gevoel: 
Wij – smaakmakers? Dat is een rol die voor gelovigen zo’n beetje uitgespeeld lijkt. Christenen zijn 
juist eerder flauw; de smaakmakers van deze tijd kom je niet tegen in de kerk, maar op tv! Of in de 
boekhandel, of de bioscoop. De smaakmakers van tegenwoordig koop je op cd of video of je 
downloadt het op internet! Maar de kerk…? 
Hoe komt dat? Hebben we wellicht onze smaak verloren? Daar waarschuwt Jezus in onze tekst 
wél tegen! Zout moet zijn smaak niet verliezen. Letterlijk staat er dan in het Grieks: het moet niet 
zot worden. Dat betekent: niet flauw, niet krachteloos, niet laf.  
 Hoe gaan wij om met de boodschap van God voor de wereld? Vertellen we het met smaak, met 
zout?  
 
2. Zout – conserveringsmiddel 
Zout heeft nog een tweede functie: het houdt bederf tegen. Door zout blijft voedsel langer 
houdbaar. Als Jezus zijn volgelingen dus ‘zout van de aarde’ noemt, is dat dus ook nogal 
appellerend: je moet gericht zijn op het behoud van de ander. Gericht zijn op eeuwigheidswaarde 
van mensen, die je krijgt door geloof in Jezus Christus.  
 
Wanneer je kijkt naar de context, ontdek je dat vers 13 direct na de zaligsprekingen volgt. 
Door die woorden van Jezus kun je leren hoe je smaakmaker, conserveringsmiddel, 
‘Menselijk zout’ is nederig van hart, treurt om onrecht, is zachtmoedig, hongert en dorst naar 
gerechtigheid, is barmhartig, zuiver van hart en een vredestichter. 
Maar aan het eind van die mooie woorden leert Jezus zijn discipelen ook, dat men ons – 
smaakmakers – niet altijd lust.  
Ons ‘zout zijn’ kan verzet oproepen: “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze 
vóór jullie de profeten.” 
 
Op de Bijbelkring spraken we hierover door. 1 op de 11 christenen wordt vervolgd. Noord Korea en 
Saoedi Arabië staan op nummer 1 van landen. Daar zijn wel christenen die een Bijbel in huis 
hebben, maar wanneer die gevonden wordt, dan kunnen ze zelfs de doodstraf krijgen. Alleen al 
voor het bezit van de Bijbel. Hoe zouden wij dat doen? 
Zeker wanneer je schokkende voorbeelden hoort van christenen die door ISIS worden bedreigd 
met de dood wanneer ze geen moslim worden. Hoe zouden we dan reageren. We vonden troost in 
de woorden dat God ons door Zijn Geest dan de woorden zal geven. Bovendien heeft Simon 
Petrus zelf Jezus ook niet verloochend? 
Zelf bracht ik ook een andere ervaring in. Ik heb in de jaren 80 Bijbels gesmokkeld naar Roemenië. 
Tijdens een gesprek vraag je dan hoe ze het volhouden om het te geloven. Ze antwoorden: Wij 
hebben God iedere dag zo nodig. Zij zei jullie hebben ook vervolgingen. Ik weet niet of ik zou 
blijven geloven wanneer ik in het rijke westen zou wonen. 



Daar moest ik wel even over nadenken. Zij niet meer geloven, terwijl zij er zelfs al voor in de 
gevangenis had gezeten? Ik weet niet of ik zou blijven geloven wanneer ik in het rijke westen 
zou wonen. 
Herkennen we dit soort vervolging. Hoe blijven we in het rijke westen zout van de aarde? 
Hoe blijven we zout? 
Niet door allerlei dingen uit onszelf te halen, want we ontvangen het. We ontvangen het van God. 
Door genade is dit een gegeven. We zij het zout van de aarde. Het beeld van het licht van de 
wereld helpt daar bij. We zijn het omdat we het ontvangen. Gods Licht kwam met Christus Jezus in 
de wereld. Dat vieren we met Kerst. 
Christus is het licht van de wereld. Zelfs Zijn dood kon dat niet verhinderen. Dat vieren we met 
Pasen. We ontsteken met de doop en belijdenis en trouwen daarom ook het lichtje aan de 
paaskaars aan en ook iedere zondag brandt de paaskaars, wanneer we de kerk in komen of wordt 
deze bewust aan gestoken om ons daaraan te herinneren. We ontvangen het licht van God Zelf. 
Dat is de blijde boodschap daar begint het mee. 
Dat maakt dat we zout van de aarde zijn. We hoeven onszelf niet zout te maken. We zijn het 
omdat we genade ontvangen. We geven smaak aan deze wereld omdat we dicht bij Jezus leven. 
Smaakmaker van deze wereld zijn. 
Dan gaat het niet om de showmaster of iets dergelijks. 
Door dichtbij Jezus te blijven, zo kwam er zo mooi terug op het leerhuis. 
En dat is zo mooi eenvoudig gezegd en tegelijk ook zo rijk en veelzeggend. 
Een smaakvolle uitspraak van Paulus het zegt: 
Niets anders te weten dan de gekruisigde Christus: 
Tot vergeving van alles wat wij fout hebben gedaan. Dat maakt ons leven smakelijk. Dat smaakten 
en proefden we letterlijk hier twee weken geleden bij het Avondmaal. 
Leven van vergeving van God door de gekruisigde Christus 
Dan mogen we ook onszelf vergeven voor de fouten die we gemaakt hebben. 
Dan erkennen we aan anderen onze fouten die we gemaakt hebben en kunnen we vergeving 
vragen. Dat is niet flauw, integendeel dat geeft het leven smaak. 
Dan kunnen we anderen hun fouten vergeven, wanneer ze die erkennen zeker, maar ook wanneer 
die ander om welke reden ook ze niet kan erkennen. Dat geeft het leven smaak. 
Je wordt christen om echt mens te zijn. Laten we dat aub doen. Meer dan het gewone, omdat het 
past bij onze gaven. 
Benut iedere gelegenheid, sta met beide benen in de wereld als zout dat het hele eten doortrekt en 
smakelijk maakt. Maar spreek niet ongezouten de waarheid, spreek liever gezouten over Jezus die 
de Waarheid is. Spreek smakelijk! 
 
Laat me nog een ander onderdeel toepassen: De gekruisigde Christus waar zie je die in deze 
wereld. Waar kom je de gekruisigde Christus tegen in deze wereld.  
Laten we de goede werken zien en onze vader die in de hemel is verheerlijken. 
 
Zoals Mattheus dat beschrijft 
5 Jezus zei: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden 
mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  
Leerlingen vroegen: Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en 
zijn we naar u toe gekomen?”  
40 En Jezus antwoordde: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
 
Dat maakt het leven smakelijk. Deze dingen je eigen leren maken, elkaar hier ook toe uitdagen. 
Prachtig: En dat is gelukkig voor velen van ons vanzelfsprekend geworden. 
Met degene die vandaag bevestigd zijn kan ik daar iets van toelichten: 
. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op 
Albert las enkele contactbladen geleden de oproep om wat voor vluchtelingenwerk te doen. Na wat 
cursussen mag hij dat doen. Heel bijzonder en inspirerend werk, wat je graag doet en waar veel 



tijd in gaat zitten. Dankzij hem heeft één van hen gekookt voor de Alpha Cursus. DE vreemdeling 
opnemen die tijdens het eten vertelde dat zijn vrouw en kind nog moesten komen. 
Die werd gehouden bij Marinus. Een voorbeeld van zijn gastvrijheid en lekker eten. In zijn vergiet 
werd nog nooit gekookte yoghurt gezeefd met een doek. Door deze kok wel én het was lekker. 
Overigens wat een toewijding dat hij zijn toneelvereniging er voor laat schieten, zodat hij vrij heeft 
voor het werk in de kerkenraad. We laten ons graag verrassen door je je stemmetjes waarmee je 
anderen in hu8n kracht zetten. 
 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, 
Marinus regelt het bedden rijden in het ziekenhuis en in Vrijthof. Betrekt ook jongeren daarbij want 
die moeten dat leren. In gebed voorafgaand aan de dienst bid je om een zegen voor die gemeente 
van Christus die eenmalig daar bij elkaar is, want iedere week zijn er andere patiënten vrijwilligers 
en koor. Daar is het iedere zondag anders. 
 
Gerrit 
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe 
Wie Gerrit een beetje kent moet denken aan de boot waar hij samen met zijn gezin al vele jaren op 
woont. En ook van de tochtjes van en naar het eiland van Maurik. Maar de handige handen van 
Gerrit zijn evenzeer bekend. 
Gerrit is enorm handig en heeft werk waarin hij die goed kan inzetten, waardoor machines in een 
lange rij kunnen blijven functioneren. Ondanks deze drukte doet hij veel klein en soms haast 
onmogelijke reparaties aan ons kerkgebouw of verenigingsgebouw. Dat maakt het leven smakelijk. 
Twee jaar niet in de kerkenraad gezeten na 17 jaar van wel. Hij zegt toch ja. Dat maakt het leven 
smakelijk.  
Jullie maken het leven smakelijk door je gaven in te zetten. Jullie zullen ook de eersten zijn om te 
zeggen dat ik niet moet overdrijven. 
De Bergrede geeft daar ook een mooie reden toe. 
Onze slottekst is: 
Laten we de goede werken zien en onze Vader die in de hemel is verheerlijken. 
Het is God die je deze gaven geeft. Je mag ze in dankbaarheid aan God inzetten in ons aardse 
leven. Smaakmakers van de aarde. 
 
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, 
Vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, Het licht der wereld klaar en rein 
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. 
 
Jullie zijn het zout van de aarde, omdat we dichtbij God, bij Jezus blijven 
Wij zijn het zout van de aarde omdat we leven van genade, dat is verdiend door Christus aan het 
kruis.  
Wij zijn het zout van de aarde, omdat we de gekruisigde Christus herkennen in de vreemdeling, de 
zieke, de gevangene en we zoeken het goede voor hen. 
In Jezus’ naam zijn we smaakmakers van deze wereld door genade. 
Amen 


