
 

 

DE KERK EN HAAR ROEPING 

 

Les 2 

 

Titel: De kerk geroepen om zout der aarde en het licht van de 
wereld te zijn 

Bijbelse tekst: Matteus 5.13-16.   

 
Doelstellingen: 

Aan het einde van deze les moet de leerling in staat zijn om: 

Uitleggen Over Gods roeping in ons leven om een verschil te maken in deze wereld.      

Herkennen Hun roeping om van invloed te zijn op andere 

Verlangen naar een leven van goede getuigenis voor God en mens. 

 

Inleiding  

In een tijd van zoveel veranderingen in de samenleving waarin we leven, ontstaat de vraag: 
Wat moet het gedrag van de christen zijn aangezien de uitdagingen die we tegenwoordig 
hebben? Ons antwoord moet zijn in overeenkomst met de bevestiging van Jezus voor de 
kerk: “U bent het zout der aarde” En “Jullie zijn het licht van de wereld”. 

 

 

I. De kerk geroepen om zout van de aarde te zijn. 

1. Definitie Zout is een product van grote behoefte aan consumptie voor de mensheid, in de 
tijd van het Romeinserijk zout was zelfs bestemd voor de betaling van werknemers die 
ontvangen in tabletten van zout hun salarissen, van daar het woord "Salarium"of salaris 
(Sal=Zout). 

2. De waarde van zout. Vroeger was zout gebruikt om voedsel te bewaren, tegen elke 
onvolmaaktheid, alsmede geef het voedsel smaak. Niemand kan met een aangenaam smaak 
eten zonder zout, zout heeft zijn onvergelijkbare waarde in voedsel, je kan gebruik maken 
van alle soorten specerijen in een maaltijd, maar als de smaak van zout er niet is, wordt het 
onaantrekkelijk voedsel. Toen Jezus zijn kerk riep wist hij van de waarde die ze zou 
vertegenwoordigen voor de wereld, “Maar als het zout niet meer zout is, waarmee kun je 

 

 

het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar 
weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen.V. 13. 

3. Wanneer zout zijn smaak verliest. Jezus vertelt ons over het verlies van smaak van zout in 
vers 13 van de tekst die we hebben gelezen, als zout zijn smaak verliest, kan niets het 
vervangen. De kerk is geroepen smaak te geven aan deze onverschillig wereld tegenover God 
en zijn woord. In het Oude Testament koos God Israël om het zout onder de naties van de 
wereld te zijn, maar Israël faalde in deze oproep: "Hij kwam tot de zijne, en de zijne ontving 
hem niet." Joh.1.11. Maar God vervolgde zijn goddelijke plan met de kerk door de Heiland 
Jezus Christus. "U wordt ook, als levende stenen, opgebouwd als een geestelijk huis en een 
heilig priesterschap, om geestelijke offers aan te bieden die aanvaardbaar zijn voor God door 
Jezus Christus" I Pe.2.5. De kerk is het enige volk dat geroepen is om smaak te geven aan deze 
on-berouwvolle wereld die het goede als verkeerd beschouwt en het verkeerde als goed ziet. 
(Jesaja 5.20). Als de kerk ophoudt zout te zijn, is het een catastrofale mislukking, omdat de 
wereld niemand anders heeft om naar te kijken, het zal beschaamd zijn op die grote dag 
waarop iedereen verantwoording aflegt aan de Almachtige. 

4. De kerk geeft smaak aan de wereld We kunnen de wereld van smaak voorzien door ons 
getuigenis, zowel gesproken als geleefd, hij die het geloof in Christus belijdt en het in de 
praktijk niet leeft, zal zijn waarnemers meer afwijzing van de kerk en de leringen van 
Christus geven en verdiept nog meer in de weg van het verderf. Jakobus.1.22 

II. De kerk geroepen om het licht van de wereld te zijn. 

1. Oorsprong van het licht Licht was het eerste woord van Gods orde voor een ongeordend 
wereld, (Gen 1.1-3). Het is door middel van licht dat de dingen zichtbaar worden, de 
duisternis kan niet weerstaan de schittering van het licht, de Bijbel vertelt ons dat God is 
licht 1 Johannes. 1-5. Er is geen andere identiteit voor de kerk anders dan het licht zijn. Als 
we echt in Christus zijn, zijn we het licht dat de wereld verlicht. 

2. De waarde van licht We kunnen alleen voelen de waarde van het licht als men in het 
donker is, elke dag hebben we elektrische energie in onze huizen die produceren licht. Maar 
de dag dat we het niet hebben, kunnen we een schrijnend gevoel krijgen. Ook in een wereld 
van zo veel duisternis, riep Jezus de kerk om te schijnen op een zichtbare plaats, waar de 
wereld Jezus in ons kan zien, als ons licht niet schijnt, niemand kan Christus door ons heen 
zien 

3. De kerk als het licht van de wereld “Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven.  En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen 
emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. 16 Laat op 
dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie 
doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen." (14-16). Jezus riep de kerk en gaf 
haar opdrachten, we zijn door God geroepen om licht te zijn in de duisternis van deze eeuw, 
we moeten ons op de juiste plek positioneren om te schijnen, het is heel gemakkelijk om 
licht te zijn als we in een vergadering in de kerk zitten, maar we moeten blijven schijnen 
wanneer we er buiten staan, zodat velen God in onze levens kunnen verheerlijken " Zorg 
ervoor dat wat licht in jullie moet zijn, niet donker is.." Lc.11.35.  



 

 

Conclusie 

Er is geen positie van grotere eer in het leven dan om God te geloven en liefhebben als zout 
van de aarde en licht voor de naties, we moeten in de juiste positie zijn zodat het doel van 
God is vervuld in ons wordt en degenen die Christus nog niet kennen verlichten voor het 
eeuwige leven. 

 


