
Zout geeft smaak
Als christenen zouden we net als zout een 
smaakmaker moeten zijn in deze wereld . God 
geniet van deze smaak. Flauw voedsel wordt 
smakelijk als we het met zout bestrooien. Job 
stelde deze retorische vraag: Wordt het smakeloze 
gegeten zonder zout? Zit er smaak aan het wit van een 
ei? (Job 6:6). De aanwezigheid van zout maakt het 
verschil, waardoor we genieten van voedsel dat 
we zonder zout niet zouden eten. 
 
Zo maakt ook onze aanwezigheid de aarde 
aantrekkelijk voor God. Omdat er christenen 
zijn, blijft God deze aarde behandelen met 
goedheid en barmhartigheid en niet met wraak 
en veroordeling. Dit principe wordt duidelijk 
geïllustreerd in Genesis 18:13-33, waar Abraham 
voorbede doet voor Sodom: Zult U ook de 
rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 
vroeg Abraham (vers 23). Er kan toch geen sprake 
van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige 

samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo 
de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch 
geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde 
geen recht doen? (vers 25)

Het is zo belangrijk dat iedere gelovige dit 
begrijpt! Als wij gerechtvaardigd zijn door 
geloof in Christus, en leven op een manier die 
uitdrukking geeft aan ons geloof, dan is het nooit 
Gods wil dat we komen onder het oordeel dat Hij 
over de goddelozen brengt.

Helaas begrijpen christenen dit vaak niet. Waarom 
niet? Omdat ze geen onderscheid maken tussen 
twee situaties die van buitenaf hetzelfde lijken, 
maar die in werkelijkheid totaal verschillend zijn 
in aard en oorzaak. Het ene betreft vervolging 
omwille van de gerechtigheid, het andere betreft 
Gods oordeel over de goddeloze.

Vervolging treft de rechtvaardige door de 
goddeloze, die onrechtvaardig is. Maar oordeel 
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U bent het zout van de aarde (Mattheüs 5:13). Met deze stelling richt 
Jezus zich niet alleen tot zijn discipelen, maar tot iedereen die de 
waarheid van zijn onderwijs erkent. Jezus vergelijkt onze functie op 

aarde met dat van zout. Wat Hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk als we 
nadenken over twee alledaagse manieren waarop we zout gebruiken in 
ons voedsel: zout geeft smaak en zout gaat bederf tegen.
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zout van de aarde



treft de goddeloze door God, die rechtvaardig is. 
Vervolging van de rechtvaardige en oordeel over de 
goddeloze zijn dus tegengesteld in oorsprong, doel 
en resultaat.

De Bijbel waarschuwt duidelijk dat christenen 
er rekening mee moeten houden dat ze zullen 
worden vervolgd. In de Bergrede zegt Jezus tegen 
zijn discipelen: Zalig zijn zij die vervolgd worden om 
de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en 
door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille 
van Mij. (Mattheüs 5:10,11). Paulus schrijft: En ook 
allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, 
zullen vervolgd worden (2 Timotheüs 3:12). Christenen 
moeten erop voorbereid zijn te worden vervolgd om 
hun geloof en hun manier van leven, en dit zelfs als 
een voorrecht beschouwen.

Anderzijds horen christenen nooit te vallen onder 
Gods oordeel over de goddelozen. Dit principe wordt 
meermalen in de Bijbel herhaald. In 1 Korinthe11:32 
schrijft Paulus aan zijn medegelovigen: Maar als wij 
geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, 
opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. 
Dit laat zien dat er een verschil is tussen Gods 
handelen met gelovigen en zijn handelen met de 
wereld. Als gelovigen mogen we verwachten dat 
God ons tuchtigt. Als wij ons onderwerpen aan zijn 
tuchtiging en ons leven op orde brengen, komen we 
niet onder het oordeel dat over de ongelovigen zal 
komen en over de wereld in het algemeen. 

In Exodus 7-12  lezen we hoe God tien oordelen 
bracht over de Egyptenaren, omdat ze weigerden te 
luisteren naar zijn profeten Mozes en Aäron. Tijdens 
al deze plagen woonde Gods volk weliswaar in een 
Egyptische provincie, maar geen van de oordelen 
trof de Israëlieten. In Exodus 11:7 wordt de reden 
daarvan treffend onder woorden gebracht: Maar bij 
alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen 
mens of dier. Zo zult u weten dat de HEERE onderscheid 
maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Het 
oordeel kwam niet over Israël omdat de Here 
‘het verschil maakte’ tussen zijn eigen volk en de 
Egyptenaren. Zelfs de honden van Egypte moesten 
dit verschil erkennen! En dit verschil maakt God 
vandaag nog steeds. 

Zout gaat bederf tegen
In de tijd vóór de uitvinding van de koelkast 
gebruikten zeelieden zout als conserveringsmiddel 
voor het vlees dat zij meenamen op hun lange reizen. 

Het proces van bederf was al ingezet voordat het 
vlees gezouten werd, en hoewel zout dat proces 
niet ongedaan kon maken, kon het dat proces wel 
beperken gedurende de reis. Daardoor konden de 
zeelieden het vlees blijven eten, nog lang nadat het 
anders oneetbaar zou zijn geworden. 

Als discipelen van Christus is onze aanwezigheid op 
aarde vergelijkbaar met de functie van zout op vlees. 
Het proces van bederf door de zonde is al in volle 
gang. Het uit zich op elk terrein van het menselijk 
leven - op moreel, religieus, sociaal en politiek vlak. 
We kunnen het rottingsproces niet tegenhouden. 
Maar we kunnen het wel lang genoeg beperken 
totdat Gods bedoelingen van goedheid en genade 
volledig tot stand zijn gekomen. Als onze invloed 
niet langer merkbaar is, zal het bederf tot een climax 
komen, met als resultaat een totale ondergang. 

Dit beeld van de kracht van zout dat het bederf 
tegengaat, verklaart Paulus’ woorden in 2 
Thessalonicenzen 2:2-12. Paulus waarschuwt dat 
de menselijke zonde tot een climax zal komen in de 
persoon van een wereldheerser met bovennatuurlijke 
autoriteit en onder directe leiding van satan zelf. 
Paulus noemt deze regeerder de man van zonden (of 
wetteloosheid) en de zoon van het verderf (vers 3). 
In 1 Johannes 2:28 wordt hij de antichrist genoemd 
en in Openbaring 13:4 het beest. Deze regeerder zal 
beweren dat hij God is, en wereldwijde aanbidding 
opeisen. 

Het opkomen van deze satanische heerser is 
onvermijdelijk. Paulus zegt met stelligheid: en dan zal 
de wetteloze geopenbaard worden (2 Thessalonicenzen 



2:8). In hetzelfde vers kondigt Paulus ook aan dat 
de echte Christus degene zal zijn die het definitieve 
oordeel over deze valse christus zal vellen - de Heere 
zal hem verteren door de Geest van zijn mond en hem 
tenietdoen door de verschijning bij zijn komst.

Helaas hebben sommige predikers deze leer over de 
antichrist gebruikt om christenen een passieve en 
fatalistische houding bij te brengen. ,,De antichrist 
komt eraan”,  hebben ze gezegd. ,,De situatie wordt 
alleen maar erger. Daar kunnen we niets aan doen.” 
Deze houding van passiviteit en fatalisme is even 
tragisch als onbijbels. Het is waar dat de antichrist 
uiteindelijk zal verschijnen, maar het is verre van 
waar dat we in de tussentijd niets tegen hem kunnen 
doen. 

De remmende kracht
Tot op vandaag is er een kracht aan het werk in 
de wereld die de geest van de antichrist uitdaagt, 
tegenstand biedt en in toom houdt. Deze remmende 
kracht, die tot nog toe de totale, definitieve opkomst 
van de antichrist tegenhoudt, is de persoonlijke 
aanwezigheid van de Heilige Geest in de Kerk. Dit 
wordt duidelijk als we de voortgaande openbaring 
van de Bijbel volgen over de Persoon en het werk van 
de Heilige Geest. 

In Genesis 1:2 lezen we dat de Geest van God zweefde 
boven het water. Vanaf dat moment zien we door het 
hele Oude Testament heen geregeld voorbeelden van 
het werk van de Heilige Geest op aarde. Kort voor 
het einde van zijn aardse bediening beloofde Jezus 
zijn discipelen echter dat de Heilige Geest tot hen 
zou komen op een heel nieuwe manier. 

De beloofde Helper
In Johannes 14:16,17 deed Jezus deze belofte: En 
Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster 
geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid─ namelijk 
de Geest van de waarheid, want Hij blijft bij u en zal in 
u zijn. Anders gezegd, zei Jezus: ,,Ik ben drie en een 
half jaar lichamelijk bij jullie aanwezig geweest en 
sta op het punt jullie te verlaten. Als Ik weg ben zal 

Iemand anders komen om mijn plaats in te nemen. 
Deze Persoon is de Heilige Geest. Als Hij komt, zal 
Hij voor altijd bij jullie blijven.” 

Deze uitwisseling van personen die door Jezus 
werd beloofd, zou in twee stadia plaatsvinden. Eerst 
de opname van Jezus in de hemel; en daarna, tien 
dagen later, de neerdaling van de Heilige Geest 
op de Pinksterdag. Op dit punt in de geschiedenis 
daalde de Heilige Geest als een Persoon neer uit de 
hemel en nam zijn inwoning op aarde. Hij is nu op 
aarde de persoonlijke vertegenwoordiger van de 
Godheid. Zijn feitelijke verblijfplaats is het Lichaam 
van de gelovigen, die samen de Kerk vormen. Tegen 
dit Lichaam van gelovigen zegt Paulus in 1 Korinthe 
3:16: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest 
van God in u woont?

De bediening van de Heilige Geest in de Kerk is 
om een volmaakt Lichaam voor te bereiden voor 
Christus. Als dit Lichaam compleet is, zal het aan 
Christus worden gepresenteerd zoals een bruid aan 
haar bruidegom. Zodra de bediening van de Heilige 
Geest binnen de Kerk klaar is, zal Hij zich weer 
terugtrekken van de aarde en daarbij het volledige 
Lichaam van Christus met zich meenemen. We 
kunnen Paulus’ uitspraak uit 2 Thessalonicenzen 
2:7 dus ook als volgt verwoorden: ‘De Heilige Geest 
houdt de antichrist in bedwang, en  zal dit blijven 
doen totdat Hij zich terugtrekt van de aarde’.

In de wereld is de geest van de antichrist actief, die 
toewerkt naar de komst van de antichrist  zelf. In de 
discipelen van Christus is de Heilige Geest actief, 
die de komst van de antichrist tegenhoudt. Daardoor 
functioneren Jezus’ volgelingen als een barrière, 
die de climax van de wetteloze en de definitieve 
opkomst van de antichrist tegenhoudt. Pas wanneer 
de Heilige Geest zich, samen met het volledige 
Lichaam van Christus, heeft teruggetrokken van de 
aarde, zullen de krachten van wetteloosheid hun 
werk ongehinderd kunnen doen en de komst van 
de antichrist realiseren. Tot dat moment hebben 
de discipelen van Christus zowel het voorrecht als 
de verantwoordelijkheid om, door de kracht van 
de Heilige Geest, de macht van de antichrist te 
overwinnen en hem te beperken.

Succesvol Zout
Als zout van de aarde hebben wij als discipelen van 
Christus twee primaire verantwoordelijkheden. 
Ten eerste, door onze aanwezigheid dragen wij de 
aarde op aan Gods goedheid en genade. Ten tweede, 

God tuchtigt  
zijn kinderen,  
maar brengt  

hen niet onder  
het oordeel
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door de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons, 
beperken wij het verderf en de onwettigheid tot Gods 
aangewezen tijd. 

Zolang de Kerk sterk en zonder compromis staat 
in het geloof, zal ze de kracht hebben om de 
definitieve manifestatie van de antichrist tegen te 
houden.  Satan beseft dit heel goed, en daarom is 
zijn primaire doel het geloof en de gerechtigheid 
van de Kerk te ondermijnen. Als hij dit kan bereiken, 
zal de blokkade verdwijnen en de weg voor hem 
openliggen om de volledige geestelijke en politieke 
controle in handen te krijgen over de gehele wereld.

Maar wat als het satan lukt, omdat wij als christenen 
tekortschieten in onze verantwoordelijkheid? Wat 
dan? Jezus zelf geeft het antwoord. Dan worden we 
het zout dat zijn kracht verliest. Hij waarschuwt ons 
welk noodlot ons te wachten staat als smakeloos 
zout: Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen 
en door de mensen vertrapt te worden (Mattheüs 
5:13) Het deugt nergens meer voor! Wat een zware 
veroordeling! Wat gebeurt er dan? We worden 
weggeworpen, afgewezen door God. Vervolgens 
worden we vertrapt door mensen. Mensen worden 
Gods instrument tegen de zoutloze, afvallige 
Kerk. Wanneer we als Kerk falen om de krachten 
van goddeloosheid tegen te houden, dan zal ons 
oordeel zijn dat we aan diezelfde krachten worden 
overgegeven.

Paulus houdt ons twee duidelijke alternatieven 
voor in Romeinen 12:21: Word niet overwonnen door 
het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
Er zijn maar twee mogelijkheden: overwinnen of 
overwonnen worden. Er is geen middenweg, geen 

derde optie. We kunnen al het goede dat God ons 
ter beschikking stelt gebruiken om het kwaad te 
overwinnen. Maar als we hierin tekort schieten, dan 
zal dit zelfde kwaad ons op zijn beurt overwinnen. 

Als we acht slaan op de waarschuwing van Jezus en 
onze functie als zout van de aarde vervullen, dan 
hebben we de macht om deze dingen te voorkomen. 
Als we hierin verzaken en onder Gods oordeel zullen 
lijden, dan zal onze conclusie uiterst bitter zijn: we 
hadden het kunnen voorkomen… 

Gelukkig hoeft het zo niet te zijn. De Kerk kan en 
zal overwinnen! Laten we tot dat moment ons zout 
uitstrooien in de wereld, totdat zij volmaakt is en 
ze voor eeuwig zal worden meegenomen in Gods 
heerlijkheid!

Voor verdere studie:  
- Gods Kerk herontdekt (boek); 
- Oorlog op aarde/oorlog in de hemel (dvd) 

Jezus’ volgelingen  
zijn als een barrière,  
die de opkomst  
van de antichrist 
tegenhoudt
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