Zout der aarde

Jezus zegt in Mattheüs 5: 13 tegen de discipelen dat zij het zout der aarde zijn. Een goede
vraag om aan onszelf te stellen nu we (nog) aan het begin van dit jaar staan.
Smaakt het?
Proef verschillende dingen zonder en met zout. Wat
voorbeelden:
- Glas water en een glas water met zout erdoorheen
geroerd.
- Stukje gewone chocola en stukje zeezout chocola.
- Gekookt eitje en een eitje met zout
- Soep zonder en met zout
- Patat zonder en met zout
Als er ergens zout in zit, dan proef je dat. Maar je kunt het
(vaak) niet aantonen.
Zoek in de Bijbel waar het gaat over het zout der aarde en
De Dode Zee
Wie deze woorden uitspreekt.
De naam Dode Zee komt in de Bijbel niet
voor. In de Bijbel wordt de naam Zoutzee
gebruikt. (zie Deuteronomium 3: 17) De
Dode Zee is, zoals de naam al aangeeft, dood. Hij ligt meer dan 400 meter onder de zeespiegel, het
laagste punt op droog land. In het ultra-zoute water kan geen leven bestaan en de oevers zijn bedekt
met een dikke laag zout, die alle planten doodt. Het heeft een zoutgehalte dat bijna 10x hoger is dan
in de oceaan. De Dode Zee krijgt haar water uit de Jordaan en onderaardse bronnen. Regenval is er
zeer gering. Door de intense verdamping - het is er door een temperatuur die kan oplopen tot boven
de 40° C zeer benauwd - is de zoutconcentratie buitengewoon hoog. Het wordt gebruikt voor
zoutwinning.
Hoe het was:
Genesis 13: 10
Lot keek uit over de vallei, waar nu de Dode Zee is en zag een ongelooflijk
vruchtbare en waterrijke regio.
Hoe het werd:
Genesis 19: 1-26
Bespreek het Bijbelgedeelte van Lots vlucht uit Sodom. Wat gebeurde er?
Waar lagen Sodom en Gomorra ongeveer? Wat is er met het gebied
gebeurd? Zoek het op een kaart en verzamel eventueel meer informatie.
Jezus heeft ook over Sodom en Gomorra gesproken. Waar? Zoek het op met elkaar.
Zout werd in Kanaän gewonnen uit de Dode Zee. Zout was in de tijd van Jezus zeer waardevol. Het
was één van de beste manieren om je eten langer houdbaar te houden, om je eten meer smaak te
geven, maar het werd ook gebruikt als ruilmiddel (eigenlijk als geld dus). In die tijd was zout dus veel
waardevoller dan dat het nu is.
Zout had voornamelijk twee functies: het was smaak gevend en het was bederfwerend.
Lees nu Mattheüs 5: 13-16
Wat zegt Jezus hier? Tegen wie zegt Hij dit? Wat betekenen zijn woorden? Schrijf de verzen in eigen
woorden op. Wat betekenen Zijn woorden voor ons vandaag? Hoe zijn we als kerkelijke gemeente?
Ben je een zoutend zout?

-

Maken: Handletter de tekst: ‘Gij zijt het zout der aarde’, Matthéüs 5: 13a en maak er een
mooie tekening bij.
Kleurplaat: Kleurplaat (bron: www.bijbelsopvoeden.nl)
Als je bij de zee bent, kom dan nog eens terug op dit moment. Proef bewust het zoute
zeewater, bedenk hoeveel zouter de Dode Zee is en wat Jezus zegt over zout.

