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Smaakmaker 

Overweging  9 februari 2014 – Henk Kemper 
Lector: Hortense Ghijs 

 
“... We waren het er over eens dat het een valkuil is  

om te grote dingen aan te pakken:  

dé wereldvrede, dé honger de wereld uit, geen armoe meer... 

Maar, wat te denken van zaken die je als onrechtvaardig ervaart.  

Durf je tegen de verdrukking in politieke  

of maatschappelijke ontsporingen te benoemen ...” 

 
Eerste lezing: Mattheus 5, 13-19 

Tweede lezing:  De Wereldverbeteraar uit “De Kortste Weg.” 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, mede namens Hortense, hartelijk 

welkom in deze viering van schrift en tafel. 

Iedereen die we vaak zien, wees weer welkom. En 

wie nu en dan komt binnenlopen of er vandaag 

voor de eerste keer is: voel je welkom in deze 

gemeenschap van mensen die zoekt naar hoe God 

de wereld heeft bedoeld. 

 

“Smaakmaker” luidt het thema van vandaag. We 

zullen vandaag een stuk lezen uit het door 

Mattheus opgetekende levensverhaal van Jezus. 

Tijdens een van zijn onderrichtingen, vergeleek 

hij mensen met het zout der aarde. Hij vertelde er 

bij dat dit geen nieuwe opdracht inhield, maar dat 

het dezelfde boodschap inhield met nieuwe 

woorden. 

 

“Geen jota of tittel van de wet die al sinds 

mensenheugenis bestaat wil ik veranderen,” zei 

hij. De tittel is een streepje boven een 

Hebreeuwse letter die de klank bepaalt; de jota is 

de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, de 

jod. Waarmee Jezus dus aangaf dat hij niets wilde 

veranderen, maar dat het tijd was om de woorden 

opnieuw uit te leggen, te bespreken en een 

nieuwe kans te geven. 

Wat komt er van ónze smaakmakerij terecht. Zijn wij wel smaakmaker in de wereld, in onze eigen 

omgeving. Hoe doen we dat dan. Waar liggen onze grenzen en tot hoe ver reikt ons kunnen. Tot hoe ver 

wil je gaan. Werk je alleen of liever samen. Hoe ziet jouw ideale wereld er in relatie tot anderen uit. Wat 

heb je over voor een ander. Het zijn vragen die vandaag als vanzelf worden opgeroepen door de 

woorden die we gaan lezen. Daarover straks meer. Ik wens ons een mooi uur van rust en bezinning toe. 

Laten we eerst een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en verbinding 

zoeken met onze Schepper. 
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“De wereldverbeteraar”  uit: De Kortste Weg 

De wereldverbeteraar was moe en de wereld was nóg niet verbeterd. Hij besloot naar zijn leermeester 

te gaan, die in een huisje aan de oever van een groot meer woonde. Op deze rustige plaats hoopte hij 

nieuwe energie en nieuwe ideeën op te doen. De meester ontving hem op de veranda, bood hem een 

stoel aan en zette theewater op. 

Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord, zat hij een tijdje te peinzen. Toen stond hij op, 

nam een schep theeblaadjes, liep naar de rand van het meer en gooide de theeblaadjes erin. Even 

kleurde een deel van het water, maar de kleurstof loste al spoedig op in de grote watermassa.  

Vervolgens schepte de meester een lepel theeblaadjes in een kopje en schonk er water op. Het water 

kleurde roodbruin en geurde kruidig. De meester nam een slokje van de thee en zei: ‘Een groot meer 

kan door één lepel niet veranderd worden, een kopje thee wel.’ Hij keek de leerling aan en sprak: 

‘Streef het mogelijke na, jaag het onmogelijke niet na en leer het onderscheid tussen beide goed 

kennen.’ 

 

 

Overweging 

Het stuk tekst dat Hortense voorlas, dat van de hand van Mattheus, is een deel van de overbekende 

Bergrede. De toespraak die Jezus van Nazareth hield en die een soort van verkiezingsprogramma 

inhield. Een toespraak waarin hij een warm pleidooi hield voor het op een eerlijke manier vormgeven 

aan de wereld. Doen wat je met je eigen talenten voor een ander kunt doen. 

Ik weet niet hoe jullie aankijken tegen de ons bekende verkiezingsprogramma’s van partijen, maar ik 

kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de schrijvers van de teksten alles uit de kast halen om een zo 

mooi mogelijk toekomstbeeld te schetsen. En daar heb je natuurlijk die bewuste partij bij nodig. Niet 

zelden blijf ik het wolligheid troef vinden en weinig concreet. Bovendien, als verkiezingen achter de 

rug zijn, blijft er vanwege coalities en achterkamers slechts een deel over van beloften. 

 

Jezus had hiervan geen hinder. Hij had, om het zo maar eens te zeggen, een éénmansfractie. En heel 

belangrijk: het ging hem niet om macht, aanzien, politiek, geldingsdrang, gewin en noem maar op. Hij 

vertelde de mensen wat zij zelf kunnen doen om de wereld leefbaar te maken. Gedreven vanuit een 

warm gevoel voor de mensen. 

De bergrede begint met de volgende woorden: “Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar 

ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.” 

Kijk dat is iets anders dan een gelikte verkiezingsfolder.  

We kennen allemaal op hoofdlijnen de woorden die Jezus sprak: Acht keer spreekt hij woorden 

“Gelukkig ben je als” uit. Als je nederig bent, en treurt. Als je zachtmoedig bent en hongert en dorst 

naar gerechtigheid. Als je barmhartig bent en zuiver van hart. Als je vredestichter bent en zelfs als je 

vervolgd wordt vanwege het feit dat je volger bent van Jezus’ boodschap. 

 

Troost voor ellende 

Vaak zijn en worden de woorden uitgelegd als troost voor ellende die je overkomt. Dan volgt al snel: 

heb je het hier niet zo goed getroffen, later in de hemel zul je beloond worden. 

Zelf denk ik niet dat dit zo bedoeld is. 

 

Laat ik er eens met iets meer afstand tegen aan kijken: Zou het kunnen zijn dat Jezus bedoelde dat de 

treurende gelukkig is, ómdat hij zeker getroost zál worden. 

Zou het kunnen zijn dat Jezus bedoelde dat hongerenden en dorstenden zeker verzadigd zullen 

worden. De vraag dient zich dan aan: wie voert die troost uit. Ik denk dat Jezus zijn woorden bedoeld 

heeft als een aansporing aan ons allemaal om in aktie te komen tegen onrecht en verdrukking, honger, 

dorst en ongelijkheid. Het is aan ons om die trooster te zijn en de dorstige te laven; de treurende te 

troosten. 
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Het op zo’n manier in aktie komen vergelijkt Jezus met het zijn als zout van de aarde en licht in de 

wereld. Wij zijn als zout van de aarde. Een vervanger voor zout is er niet, dus… als zout geen werking 

meer heeft, dan kan het weggegooid worden. Het is waardeloos en dient nergens voor. In mijn ogen een 

oproep om te blijven werken aan de werken van gerechtigheid. Zorgen dat we zout blijven en krachtig. 

Zijn als zout en licht in de wereld. Dat is de waarde van het toepassen van de oproep van Jezus. 

 

Onderricht 

De beginregel van de Bergrede luidt: “Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het 

woord en onderrichtte hen.” Wij vroegen ons bij de voorbereiding af wie onderricht werden. Slechts de 

leerlingen? Of ook alle omstanders. Alleen van die leerlingen weten we het zeker en dat is mooi. Want 

het maakt op die manier gezegd, helder dat het bij de woorden van Jezus gaat om het doorvertellen en 

uitvoeren. Als veel mensen er samen voor gaan, dan hebben goede werken een grote kans van slagen. 

 

Dat brengt me op dat verhaaltje van de wereldverbeteraar. Hoe mooi, integer en oprecht de 

wereldverbeteraar ook bezig is, hij moet concluderen dat de wereld nog altijd niet is verbeterd. Zijn 

meester geeft hem een wijze les: als jouw goede bedoelingen een te grote verdunning ondergaan, dan 

blijft er niets meer over. Een schep thee is bedoeld voor een kop thee, niet voor een heel meer. Zo is het 

ook met de dingen die je zelf aankunt.  

 

Dosering 

Goede bedoelingen en goede werken kennen grenzen. Ze stellen grenzen aan je eigen kunnen. Ga je 

daar overheen, dan rest niets dan frustratie en teleurstelling. 

Het is dus de kunst om de juiste dosering te vinden. Of, anders gezegd: doen wat binnen je bereik ligt. 

Daar hoef je niet scheutig mee om te gaan. Je mag er best ambitieus in zijn; maar tegelijkertijd 

realistisch, want daar heeft uiteindelijk iedereen, jij ook, meer aan. 

Bij de voorbereiding waren we het er over eens dat het een valkuil is om te grote dingen aan te pakken: 

dé wereldvrede, dé honger de wereld uit, geen armoe meer. 

Dat is groter dan één mens aan kan. Daarvoor moet je met velen zijn. Met velen kunnen we de wereld 

wel aan. 

 

Tot zo ver is de boodschap niet zo moeilijk, want uitgesproken tegen gelijkgestemden. 

Maarre…. wat te denken van zaken die je als onrechtvaardig ervaart. Durf je tegen de verdrukking in 

politieke of maatschappelijke  ontsporingen te benoemen. Ook dat hoort immers bij het werken aan 

een betere wereld. 

Durf je in gezelschap te zeggen dat de een of andere niet bij name te noemen partij mensen uitkotst en 

het land wil uitzetten. Je neemt het risico dat er mensen zijn die zich tegen je keren. Dat kan je wellicht 

vriendschappen kosten. Heb je er dat voor over? Durf je klokkenluider te zijn en te staan voor je eigen 

overtuiging? Het zijn soms moeilijke afwegingen die je brengen bij de meest fundamentele waarden die 

je zelf naleeft. 

Jezus zegt: “Wees als zout en licht in de wereld.” Daarmee is alles aangegeven. Jezus’ taal is de 

universele taal van hoop en vrede, zachtmoedigheid en barmhartigheid, geluk en welzijn. Het goede 

voor ieder van ons, van waar ook. 

 

Leefbare wereld 

Zijn als zout van de aarde en licht van de wereld. Het zijn eigenlijk geen besluiten, maar het is een 

houding die je aanneemt, die ín je zit, naar je medemens. Je werkt aan een betere wereld, ómdat je er 

van overtuigd bent en doordrongen, dat ieder mens recht heeft op een leefbare wereld. Doe je dat om 

aanzien en macht te verkrijgen, dan is er iets grondig mis in je houding. Doe je het ‘voor later’ ook dan 

doe je dit voor eigen gewin. Uit berekening of angst dat je later niet beloond zult worden. 

Jezus houdt ons voor dat we zijn als licht. Doe daar iets mee, zegt hij. Alle eigenschappen zijn in ons 

allen ingebakken.  
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Bij onze jubileumviering van alweer drie weken geleden, klonken de woorden van Paulus, leerling van 

Jezus als volgt: 

“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de 

Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van 

kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen 

de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de 

Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.”  

Ik denk dat Paulus goed begrepen heeft dat de optelsom van ons samen, bergen doet verzetten. De 

kracht van ieder maakt, opgeteld, een wereld van verschil. 

 

Scheppen thee 

Samen en met velen zijn we als heel veel scheppen thee. We zijn met z’n allen in staat om grote 

hoeveelheden water te kleuren en smaak te geven. 

We zijn dan als zout op aarde en geven smaak, kraak en kleur aan onze wereld. 

Daarvoor hoeven we alleen maar op elkaar te vertrouwen en elkaar van tijd tot tijd moed in te spreken. 

Zoals we dat hier wekelijks proberen te doen. Elkaar vertellen dat we het kunnen. Dát we de afgelopen 

week iets voor iemand hebben kunnen betekenen. Iets kleins voor jou kan voor een ander iets heel 

groots inhouden. 

 

Smaakmaker staat er voor op het boekje. 

Er staat ook een peperstrooier bij. Want naast het zout in de wereld kan het geen kwaad om wat peper te 

gebruiken. Wat peper op zekere plaats doet ons wellicht harder lopen. Opdat we vurig werken aan de 

dingen die er toe doen. 

Moge het zo zijn. 


