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Be the Salt of the Earth 
Learn Hebrew online 
 

 A Natural Preservative 
Jesus called his followers “the salt of the earth,” but 
the Gospels do not explain the meaning of this famous 
saying. As is the case today, in the days of the Bible 
salt was used to season and preserve food from 
rotting in the warm climate of Israel. Jesus was telling 
his followers to behave morally in order to improve 
the quality and preserve the goodness of the World 
around them. 
 
A covenant of salt 
Because of its protective powers, salt became a 
symbol of integrity. Salt was added to all sacrifices 
in the Temple (Lev. 2:13), and it was also a central 
part of a ceremonial meal eaten to seal a pact, as 
seen in the covenant God made with David (2 Chr. 
13:5). The Bible refers to this type of unbreakable 
covenant as a “everlasting covenant of salt”, brit 
melakh olam (ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם). 
 
Retrieve the Real Biblical Meaning 
To be the “salt of the earth” is be resolutely upstan-
ding, unbreakable, like a covenant of salt. When 
Jesus spoke the Sermon on the Mount twenty 
centuries ago, he said the words “salt of the earth” in 
Hebrew – melakh ha-aretz – and everyone understood 
him. Today we read these words in translation and so 
much is lost. Enroll in our live online Biblical Hebrew 
courses and get back to the real meaning of Scripture. 
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Wees het zout van de aarde 
Leer Hebreeuws online 
 
Een natuurlijk bewaarmiddel 
Jezus noemde zijn volgelingen "het zout der aarde", maar de 
Evangeliën leggen de betekenis van dit beroemde gezegde 
niet uit. Zout werd in de tijd van de Bijbel, net als vandaag de 
dag, gebruikt om voedsel te kruiden en te bewaren tegen 
bederf in het warme klimaat van Israël. Jezus vertelde zijn 
volgelingen dat zij zich moreel moesten gedragen om de 
kwaliteit te verbeteren en het goede van de wereld om hen 
heen te bewaren. 
 
Een verbond van zout 
Vanwege zijn beschermende krachten werd zout een sym-
bool van integriteit. Zout werd toegevoegd aan alle offers in 
de Tempel (Lev. 2:13), en het was ook een belangrijk onder-
deel van een ceremoniële maaltijd die gegeten werd om een 
verbond te bezegelen, zoals te zien was in het verbond dat 
God sloot met David (2 Kron. 13:5). De Bijbel verwijst naar 
dit type van onverbreekbaar verbond als een "eeuwig 
verbond van zout", brit melakh olam (ְּבִרית ֶמלַח עֹוָלם). 
 
De echte Bijbelse betekenis achterhalen 
Het "zout der aarde" zijn, is vastberaden overeind staan, 
onbreekbaar, als een verbond van zout. Toen Jezus twintig 
eeuwen geleden de Bergrede uitsprak, zei hij de woorden 
"zout der aarde" in het Hebreeuws - melakh ha-aretz - en 
iedereen begreep hem. Vandaag lezen we deze woorden in 
vertaling en er gaat zoveel verloren. Schrijf je in voor onze 
live online cursussen Bijbels Hebreeuws en ga terug naar de 
echte betekenis van de Schrift. 
 

 


