


DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



ZOUT GEEFT SMAAK
Wat Jezus ons leert over

onze positie in deze wereld



DE ZALIGSPREKINGEN (2)
Wat Jezus ons leert over

‘echt gelukkig worden’



▪ Niet bedoeld als een beschrijving van hoe je 
een discipel van Jezus kunt worden

▪ Wel bedoeld als een omschrijving van waar je 
een discipel van Jezus aan kunt herkennen



▪ Gelukkig te prijzen / Blessed are / vol vreugde

▪ Je bent te feliciteren…



Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging 
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende 
Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:



3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 
het Koninkrijk der hemelen.



Matteüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij 
zullen vertroost worden.



Matteüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want 
zij zullen de aarde beërven.



Matteüs 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.



Psalm 27:4 Eén ding heb ik van de HEERE 
verlangd, dát zal ik zoeken:



dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al 
de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van 
de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken 
in Zijn tempel.





Matteüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan 
hen zal barmhartigheid bewezen worden.



▪ Eleos: medelijden, medeleven, liefdevolle 
hulp, genade

▪ In wie herkennen we ons? In de Leviet, de 
Farizeeër of de barmhartige Samaritaan?



Matteüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan 
hen zal barmhartigheid bewezen worden.



Matteüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij 
zullen God zien. 



Matteüs 5:8 (NBV) Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien.



Spreuken 23:7 (KJV) For as a man thinks in his 
heart, so is he.



Matteüs 15:19 Want uit het hart komen voort 
kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, 
ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.



Matteüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, 
want zij zullen God zien. 



Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, 
en de heiliging, zonder welke niemand de 
Heere zal zien.



Matteüs 5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij 
zullen Gods kinderen genoemd worden.



Matteüs 5:9 (BB) Het is heerlijk voor je als je 
vrede probeert te maken en te bewaren. 



Romeinen 12:18 Leef, zo mogelijk, voor zover 
het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

BGT Doe je uiterste best…

GNB Stel alles in het werk…



Romeinen 14:19 Laten wij dus najagen wat 
de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.



Ben ik een 

brandstichter
of ben ik een 

vredestichter?



Matteüs 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden 
om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen.



11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en 
door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 
omwille van Mij.



12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot 
in de hemelen, want zo hebben ze de profeten 
vervolgd die er vóór u geweest zijn.



2 Timoteüs 3:12 (BGT) Alle mensen die 
bij Jezus Christus horen en daarom willen leven 
zoals God het wil, zullen vervolgd worden.



▪ Martus = getuige / martelaar

▪ Is het zout misschien krachteloos geworden?



ZOUT GEEFT SMAAK
Wat Jezus ons leert over

onze positie in deze wereld (1)



Matteüs 5:13 U bent het zout van de aarde; 
maar als het zout zijn smaak verloren heeft, 
waarmee zal het gezouten worden? 



Het deugt nergens meer voor dan om wegge-
worpen en door de mensen vertrapt te worden.





▪ Het witte goud van de aarde

▪ Sal = zout / salaris 

▪ Zonder zout kan een mens niet leven



Numeri 18:19 Het is een eeuwig, met zout be-
krachtigd verbond, voor het aangezicht van de              
HEERE, voor u en voor uw nageslacht met u. 



2 Kronieken 13:5 Weet u niet dat de HEERE 
voor eeuwig het koningschap over Israël aan 
David gegeven heeft, aan hem en aan zijn 
zonen, door een met zout bekrachtigd verbond? 



Leviticus 2:13 Elke offergave van uw graanoffers 
moet u met zout bereiden. Het zout van het 
verbond met uw God mag u aan uw graanoffer 
niet laten ontbreken. 



Exodus 30:35 Dan moet u daar reukwerk van 
maken, een mengsel, werk van een zalfbereider, 
met zout gemengd, zuiver en heilig. 



Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, 
door de ontfermingen van God, uw lichamen aan 
God te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 





Zout: onopvallend, maar 
met een grote invloed!





1. Zout is bederfwerend



1 Korintiërs 7:31 Immers, de gedaante van deze 
wereld gaat voorbij. 

NBV Want de wereld die wij kennen gaat ten 
onder. 



Openbaring 9:11 En zij hadden een koning over 
zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in 
het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft 
hij de naam Apollyon.



2 Thessalonicenzen 2:6 En u weet wat hem nu 
weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopen-
baard wordt.



7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is 
al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu 
weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen 
is.



2. Zout is smaakmakend



Colossenzen 4:6 Laat uw woord altijd aange-
naam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat 
u weet hoe u iedereen moet antwoorden. 



3. Zout is reinigend



Matteüs 5:12 Verblijd en verheug u, want uw 
loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze 
de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.



4. Zout is dorstverwekkend



5. Zout is doordringend



Johannes 17:11 Ik ben niet meer in de wereld, 
maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U 
toe. 





Matteüs 5:13 U bent het zout van de aarde; 
maar als het zout zijn smaak verloren heeft, 
waarmee zal het gezouten worden? 



Het deugt nergens meer voor dan om wegge-
worpen en door de mensen vertrapt te worden.



▪ Sodomzout, wanneer het bitter werd, werd het 
als huisvuil op straat gegooid

▪ Om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden



Waardoor wordt het zout smakeloos?

▪ Wereldgelijkvormigheid en lauwheid…

▪ Afvlakken van de bijbelse boodschap…

▪ Mooie woorden, maar geen daden…



▪ Wat heeft je aangesproken?

▪ Wat maakt jou tot zout van de aarde?

▪ Hoe denk je dat de mensen naar ons kijken?
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