
Zout der aarde, licht van de wereld 
 
Je bent het zout der aarde, het licht van de wereld. Als dat geen compliment is!  
Verdienen wij, doodgewone mensen, zo’n compliment van Jezus? ‘Licht’ en ‘zout’ 
zijn twee complimenten, maar terzelfdertijd zijn het ook twee zalige werkpunten voor 
ons. 
 
Zout geeft smaak aan onze gerechtjes, en vroeger werd het gebruikt om voedsel 
lang te kunnen bewaren. Licht hebben we nodig om de juiste weg te vinden, om te 
genieten van al het mooie rondom ons. 
 
Dat mogen wij dus als christenen zijn: zout en licht! Geen droogstoppels zijn maar 
mensen met pit, smaakmakers die het leven een diepere zin geven!  Lichtbrengers 
zijn, lichtpuntje op de levensweg, wegwijzers naar de Vader. Dit zijn inderdaad toch 
twee zalige werkpunten om mee aan de slag te gaan. 
 
Als doodgewone mens er zijn voor de andere, elk op ons eigen terrein, met onze 
persoonlijkheid en talenten. De ene mens is een handige Harry, de andere is 
taalvaardig en kan alles mooi op papier zetten, weer een ander is een organisator. 
 
Als we al die talenten samen leggen, kunnen we daar iets schitterends mee 
doen. Het gras afrijden voor een zieke buurman; boodschappen meebrengen voor 
iemand die niet goed te been is, een buurtfeest organiseren. Tijd maken voor iemand 
die een babbel nodig heeft, en kunnen luisteren naar zijn of haar intens 
levensverhaal en dit verhaal met veel respect in je hart bewaren. 
 
Allemaal kleine lichtpuntjes en snuifjes zout die een ander blij maken en pit geven 
aan het leven. Deze manier van leven is in Jezus' spoor leven. 
 
Het is aan de mensen en de wereld rondom ons laten voelen, zien en ervaren dat er 
een God is die wij Vader mogen noemen. Leven tussen en met mensen op een 
manier die zijn liefde zichtbaar en voelbaar maakt.  
 
Zalig toch, zo’n manier van leven!  
 
(bij Mt. 5, 13- 16) 
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