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Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

A closer look at Yeshua’s teachings about the Salt
of the Earth and the Light of the World reveals
cryptic hints about the destruction of Jerusalem
and the exile.

A Hidden Teaching in the Light of
the World

Yeshua told His disciples that they were the salt of
the earth. In the same teaching, He told them,
“You are the light of the world” (Matthew 5:14).
The title “light of the world” appears frequently in
rabbinic literature to describe a source of wisdom,
goodness, or holiness. In one place or another,
rabbinic sources use the term “light of the world”
to describe the menorah, the Temple, Jerusalem,
the Sanhedrin, the sages, specific rabbis, the
whole nation of Israel, the redemption, the Torah,
and even God Himself.
What did Yeshua mean when He referred to His
disciples as the light of the world? The saying
hinted toward the destruction of Jerusalem which
is “a city set on a hill.”

A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people
light a lamp and put it under a basket, but on a
stand, and it gives light to all in the house.
(Matthew 5:14-15)

A lamp placed under a bowl extinguishes itself for
lack of oxygen. Likewise, the light of the world
where the Temple stood, the menorah burned,
the Sanhedrin convened, the rabbis taught, the
Torah was studied, and the nation of Israel
assembled, was in danger of being extinguished.
Along the same line of thought, when Yeshua
warned, His disciples that salt without
saltiness “is no longer good for anything
except to be thrown out and trampled under
people's feet” (Matthew 5:13), He cryptically
alluded to the destruction of Jerusalem and
the coming exile:

They will fall by the edge of the sword and
be led captive among all nations, and
Jerusalem will be trampled underfoot by the
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Een verborgen Lering in het Licht
van de Wereld

Yeshua zei tegen Zijn discipelen dat zij het zout der
aarde waren. In hetzelfde onderwijs zei Hij tegen hen:
"Jullie zijn het licht van de wereld" (Matteüs 5:14). De
titel "licht van de wereld" wordt vaak in de rabbijnse
literatuur gebruikt om een bron van wijsheid,
goedheid, of heiligheid te beschrijven. Op sommige
plaatsen gebruiken rabbijnse bronnen de term "licht
van de wereld" om de menora, de Tempel, Jeruzalem,
het Sanhedrin, de wijzen, bepaalde rabbijnen, de hele
natie van Israël, de verlossing, de Thora, en zelfs God
Zelf te beschrijven.
Wat bedoelde Yeshua als Hij verwees naar Zijn
discipelen als het licht van de wereld? Het gezegde
gaf een aanwijzing in de richting van de verwoesting
van Jeruzalem, dat "een stad op een heuvel" is.

Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen
blijven. Noch steken mensen een lamp aan en zetten
ze onder een korenmaat, maar op een standaard, en
ze geeft licht aan allen in het huis. (Matteüs 5:14-15)

Een lamp onder een kom geplaatst dooft vanzelf bij
gebrek aan zuurstof. Ook het licht van de wereld waar
de Tempel stond, de menora brandde, het Sanhedrin
bijeen kwam, de rabbijnen onderwezen, de Torah
werd bestudeerd, en het volk van Israël zich
verzamelde, liep gevaar te worden gedoofd.
Langs dezelfde lijn van denken, toen Yeshua Zijn
discipelen waarschuwde dat zout, zonder zoutigheid"
niet langer voor iets deugd behalve dan om te
worden weggegooid en vertrapt onder de voeten van
de mensen" (Matteüs 5:13), zinspeelde Hij cryptisch
op de verwoesting van Jeruzalem en de komende
ballingschap:

Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in
gevangenschap worden geleid onder alle volken, en
Jeruzalem zal door de heidenen met de voeten



Gentiles, until the times of the Gentile
fulfilled. (Luke 21:24)

The interior walls of first-century houses had
small niches in which the homeowner placed
an oil lamp for illumination, and from that
perch, the lamp “gives light to all who are in
the house” (Matthew 5:15). Yeshua pointed
out the absurdity of lighting a lamp and then
covering it with a basket. Just as salt without
salinity fails to fulfill its purpose, a lamp under
a bowl is also useless.
In the two analogies, salt and light correspond.
The disciples are the salt of the world
light of the world. Retaining our saltiness is
equivalent to letting our light shine before men.
Losing our saltiness is equivalent to hiding our
light under a bowl. What is the saltiness? What is
the light? How can Yeshua’s disciples retain their
saltiness? How can they give light to everyone in
the house?
The Master answered, “Let your light shine before
men in such a way that they may see your good
works, and glorify your Father who is in heaven”
(Matthew 5:16). Our saltiness and our light are o
good works. The term “good works” is idiomatic for
the commandments of Torah. Yeshua told His
disciples that if they kept the commandments of
Torah according to His teaching, they would retain
their saltiness and their light would shine before
men and bring honor to God. That is to say, if Israel
had repented, the destruction of Jerusalem might
have been averted, and the redemption would have
come, as the prophet Isaiah says, "Arise shine, for
your light has come ... and nations shall come to
your light ... they shall bring the praises of the
LORD" (Isaiah 60:1-6).
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De binnenmuren van de huizen
hadden kleine nissen waarin de huiseigenaar
olielamp plaatste ter verlichting, en vanaf dat
geeft de lamp "licht aan allen die in het
(Matteüs 5:15). Yeshua wee
aansteken van een lamp om
een korenmaat. Net zoals zout, zonder zoutgehalte
doel niet bereikt, is ook een lamp onder een kom
nutteloos.
In de twee analogieën kom
De discipelen zijn het zout van de wereld en het licht
van de wereld. Onze zoutig
met ons licht laten schijnen voor de mensen.
zoutigheid verliezen staat gelijk
verstoppen onder een kom. Wat is
Wat is het licht? Hoe kunne
zoutigheid behouden? Hoe kunnen ze
het huis licht geven?
De Meester antwoordde: "Laat uw licht schijnen voor
de mensen op zo'n manier dat zij uw goede werken
kunnen zien, en uw Vader verheerlij
hemel is" (Matteüs 5:16). Onze zout
zijn onze goede werken. De term "goede werken"
staat spreekwoordelijk voor de
vertelde Zijn discipelen dat als ze de
hielden volgens Zijn lering,
behouden en hun licht voor de mensen
en eer aan God brengen. Dat wil zeggen, als Israël
berouw getoond had, kon de verwoesting van
Jeruzalem zijn afgewend, en de verlossing zou
gekomen zijn, zoals de profeet Jesaja zegt: "Sta op
glans, want uw licht is gekomen ... en de heidenen
zullen tot uw licht komen... zij zullen de lof van de
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, totdat de tijden der heidenen zullen

huizen in de eerste eeuw
waarin de huiseigenaar een
verlichting, en vanaf dat plekje

licht aan allen die in het huis zijn"
es op de absurditeit van het
m ze dan te bedekken met

. Net zoals zout, zonder zoutgehalte zijn
een lamp onder een kom

men zout en licht overeen.
De discipelen zijn het zout van de wereld en het licht

gheid behouden staat gelijk
schijnen voor de mensen. Onze

gelijk met ons licht
onder een kom. Wat is de zoutigheid?

en Yeshua's discipelen hun
? Hoe kunnen ze aan iedereen in

De Meester antwoordde: "Laat uw licht schijnen voor
de mensen op zo'n manier dat zij uw goede werken

en zien, en uw Vader verheerlijken die in de
" (Matteüs 5:16). Onze zoutigheid en ons licht

zijn onze goede werken. De term "goede werken"
voor de Tora-geboden. Yeshua

vertelde Zijn discipelen dat als ze de Tora-geboden
, ze hun zoutigheid zouden

voor de mensen zou schijnen
. Dat wil zeggen, als Israël

de verwoesting van
n afgewend, en de verlossing zou
, zoals de profeet Jesaja zegt: "Sta op

t is gekomen ... en de heidenen
... zij zullen de lof van de

(Jesaja 60:1-6).


