
 

Mattheüs 5:13-16 
 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Plakbriefjes voor de slotopdracht  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Mattheüs 5:13-16  

✓ Efeze 4:17-32 

✓ 1 Petrus 2:9-10 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 17:3 

✓ Psalm 42:1 

✓ Psalm 133:1 en 3  

✓ Lofzang van Zacharias:4 en 5  

✓ Maak mij tot een stralend licht 

✓ Neem mijn leven, laat het Heer’  

✓ Give me oil in my lamp  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere voor het praktische onderwijs dat Hij ons geeft  

✓ Dank God voor evangelisten en zendelingen die uitgaan om Gods Woord te 

verspreiden in deze wereld  

• Gebedspunten: 

✓ Bid om blijvende verbondenheid met de Heere Jezus, om Zijn licht te verspreiden in 

deze wereld  

✓ Vraag om Gods zegen over al het werk dat gebeurt in Zijn Koninkrijk 

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag 

beantwoorden:  

Wat is de roeping van een christen in deze wereld? 

• De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden hoe ze dit praktisch gestalte 

kunnen geven.  

• De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over of zij een 

licht en zout zijn.  



 

 

Alternatieve (start)opdracht 

In deze schets gaat het erover hoe je als christen aan de wereld kunt laten zien wat de 

betekenis van het geloof is. Een mooi moment om na te denken met iemand uit de 

evangelisatiecommissie over hoe jullie dit praktisch handen en voeten kunnen geven in je 

omgeving.  

Of misschien is er iemand die wat kan vertellen over evangelisatiewerk dat hij/zij gedaan heeft.  

 

Achtergrondinformatie bij Mattheüs 5:13-16  

In deze verzen gebruikt de Heere Jezus twee indringende beelden om aan te geven welk effect 

de discipelen zullen hebben op hun omgeving: zout en licht. Het is opvallend dat het geen 

‘gebiedende wijs’ is, geen opdracht. De Heere Jezus zegt het hen eenvoudig: ‘U bent het zou 

van de aarde. U bent het licht der wereld.’ De discipelen kunnen dit alleen zijn, als ze in 

verbondenheid met de Heere Jezus leven. Hij heeft van Zichzelf gezegd: ‘Ik ben het Licht der 

wereld.’ Wie in Hem blijft, zal dat licht doorgeven.  

Het beeld van het zout wil laten zien dat de discipelen de wereld ten goede beïnvloeden. Zout 

weert het bederf en geeft je eten smaak. Zo zullen de christenen in deze wereld zijn. Dat is 

een belofte, maar tegelijk een oproep.  

Het beeld van het licht wil laten zien dat de discipelen een levend getuigenis zijn voor de wereld 

om hen heen. Het Koninkrijk van God is in hen en daarom stralen ze dat ook uit. Denk aan de 

uitdrukking dat jij de enige Bijbel kunt zijn die je ongelovige naaste leest.  

Een gewone Joodse lamp (v.15) was maar klein en stond op een standaard om zoveel mogelijk 

licht te verspreiden. Zo moet ook het licht van het Evangelie niet weggestopt worden, maar 

schijnen in deze duistere wereld. Tot eer en roem van God de Vader!   

 

Christenen worden opgeroepen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Deze 

eigenschappen van een christen zijn bederfwerend en ontdekkend in een samenleving die rot 

en duister is. Als het goed is, zijn christenen heilzaam voor de omgeving en de gehele 

samenleving. Ook dit kan geconcretiseerd worden en een appel zijn voor ons; wat laten wij 

zien? Jezus zegt: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien’. 

Dat doen we niet voor onszelf, maar opdat de Vader verheerlijkt wordt. Dat is het doel van ons 

leven. 

 

De brug naar jongeren  

Het is een kort bijbelgedeelte dat centraal staat. Mooi om op de vereniging ruim aandacht te 

geven aan het bestuderen van de bijbeltekst, bijvoorbeeld met de ‘vijf stappen methode’ zoals 

in de Handreiking staat. Hiermee leer je de jongeren ook zelfstandig bijbellezen. Vervolgens 

is het belangrijk de toepassing van deze verzen heel concreet te maken. Zijn de jongeren een 

licht en een zout in deze wereld? Hoe word je dat? En hoe is het aan je te zien?  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Deze opdracht vraagt wat fantasie van de jongeren. Het wil duidelijk maken wat het beeld dat 

de Heere Jezus in deze verzen schetst praktisch betekend.  



 

 

Voor de antwoorden op deze vragen kun je ook terecht bij bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. -  

 

2.  

a. Uitverkoren geslacht, koninklijk priesterschap, heilig volk, eigendom van God, 

geroepenen uit de duisternis.  

b. God heeft hen gered uit de duisternis om te vertellen over God en Zijn werk.  

c. Ze zijn Gods volk geworden, de Heere heeft hen in ontferming aangenomen tot Zijn 

kinderen. Hij heeft hen getrokken uit het duister van de zonde en gebracht tot het licht 

van Zijn genade.  

 

3.  

a. Door dicht bij de Heere en Zijn heilzame geboden te leven. Door met woorden en daden 

te laten zien wat je gelooft.  

b. Iemand aan wie je kunt zien en merken dat Hij de Heere dient.  

c. Naar God en Zijn genade.  

d. –  

 

4.    

a. Het wordt weggegooid.  

b. Een ernstige waarschuwing is dit, dat je niet aan je doel beantwoord als je geen zout 

en licht bent. Dan kan de Heere je niet gebruiken, dan ben je niet dienstbaar.    

c. Door dicht bij de Heere te leven, zelf elke dag van Zijn genade leven en in Zijn kracht 

zout en licht zijn.  

 

5.    

a. Je kunt allerlei voorbeelden noemen van het leven dat tegen God en Zijn geboden 

ingaat: abortus, euthanasie, geweld, het afnemen van de liefde, geen ruimte meer 

voor Gods Woord, enz.  

b. –  

c. Dat je door het geloof in de Heere Jezus niet in het duister (van de zonde, wereld en 

dood) zult leven, maar in het licht van Zijn genade. En dat is het eeuwige leven, dat 

hier in deze wereld al begint.  

d. Dat is alles wat past bij het dienen van God en het leven naar Zijn geboden.  

 

Stellingen 

• Licht en zout kun je alleen zijn in de verbondenheid met de Heere Jezus. Een 

ongelovige kan ook goede dingen doen, dat is dan algemene genade. God heeft in Zijn 

goedheid deze wereld nog algemene genade geschonken: Zijn zon gaat op over 



 

‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Maar echt goed doen, kan alleen als je verbonden bent 

met de Heere Jezus. Alleen dan zijn het werken die de Vader verheerlijken.  

• De Bijbel laat ons zien dat de goede werken onlosmakelijk verbonden zijn met het 

geloof. Wie gelooft, zal dat ook laten zien in zijn werken. Dat is de boodschap van de 

brief van Jakobus. Maar de werken zijn niet zaligmakend: het is niet zo dat ik door mijn 

goede werken de hemel verdien. Nee, alleen genade maakt zalig. Maar als ik de liefde 

van God zie, ga ik uit dankbaarheid goede werken doen, dat is; leven naar Zijn 

geboden.  

 

6. Eigenlijk kan dat niet. Dan heeft deze christen een dubbelleven geleid. Er was aan zijn 

leven niet te zien dat hij licht en zout was.  

  

7. -  

 

Slotopdracht 

-  

 

 


