Bezinning 528: Krachtig zout
Lucas 14,34-35 1

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan
zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt
het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus heeft het hiervoor over voorwaarden om zijn leerling te zijn. Met moet onder andere afstand
doen van al zijn bezittingen. Het klinkt radicaal. In die context moet de betekenis van deze twee
evangelieverzen gezocht worden.
Zout en zout is twee. Er is krachtig zout, dat ook over lange tijd zijn kracht bewaart. Maar er is ook
zout dat vermengd wordt met andere producten. Na een bepaalde periode verliest het zijn kracht.
Het helpt niet meer om eetwaren te bewaren en om smaak te geven aan de maaltijden. En ook
niet voor de offergaven, zoals de Schrift het voorschrijft (Leviticus 2,13). Het is middelmatig zout.
En daarom waardeloos en zinloos. Zelfs voor de bemesting is het niet goed. Men gooit het dus
weg.
Neen, Jezus wil dat zijn leerlingen vurige mensen zijn, warm, dynamisch, vol ijver en gloed.
Krachtig zout, dat ook over de tijd heen zijn waarde behoudt. Christenen die heel hun leven een
pittig geloof uitstralen, dat het echte, goddelijke leven bewaart en het leven van de mensen een
goede smaak geeft. Christenen die niet koud of lauw zijn, maar warm. Zoals God zelf warmte en
creatieve dynamiek uitstraalt.
Waar vindt het zout zijn kracht en hoe blijft het pittig? Het antwoord vernemen we in de laatste
zin. Het Woord van God zorgt daarvoor. Daarom is het een voorwaarde goed naar het Woord te
luisteren en het Woord zijn werk te laten doen in ons.
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Het Woord in mijn leven
Waar plaats ik mijn actuele geloofsbeleving op de schaal koud – warm? Hoe kan het Woord van
God mijn gelovig krachtig maken en houden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent het krachtigste zout.
U bewaart het leven van mensen
en maakt het smaakvol.
Ook ons daagt U uit
pittig zout te zijn,
even pittig als Uw Woord.
Blijf ons geloof voeden,
zodat we dynamische christenen zijn,
aan wie mensen werkelijk iets hebben.
Toon ons de wegen
om te luisteren naar Uw Woord,
om te horen naar U
en Uw rijke boodschap. Amen.
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