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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

When salt loses its salinity, how can it become
salty again? What does it mean to lose your
saltiness?

Wanneer zout zijn zoutgehalte verliest, hoe kan het
weer zoutig worden? Wat betekent het uw zoutigheid
te verliezen?

Salt of the Earth

Zout van de aarde

Rabbi Yeshua called His disciples the salt of the
earth. Just like salt adds the flavor to food, His
disciples add the flavor to the earth. A little bit of
salt can make an otherwise bitter taste palatable.
His disciples are to be the force for good and
righteousness that balances the bitterness and
ugliness of the world and all that is evil and wrong
and wicked.

Rabbi Yeshua noemde Zijn discipelen het zout der
aarde. Net zoals zout smaak aan voedsel toevoegt,
voegen Zijn discipelen de smaak toe aan de aarde. Een
beetje zout kan een anders bittere smaak verteerbaar
maken. Zijn discipelen moeten de kracht zijn om
goedheid en gerechtigheid een tegengewicht te laten
vormen voor de bitterheid en de lelijkheid van de
wereld en alles wat kwaad en verkeerd en slecht is.

You are the salt of the earth, but if salt has lost
its taste, how shall its saltiness be restored? It
is no longer good for anything except to be
thrown out and trampled under people's feet.
(Matthew 5:13)

U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn
smaak verloren heeft, hoe zal zijn zoutigheid worden
hersteld? Het deugt nergens meer voor dan om te
worden weggegooid en vertrapt onder de voeten van
de mensen. (Mattheüs 5:13)

The ancient world used salt as a preservative. In
the Temple, the priests salted the sacrifices to
prevent putrefaction of the meat, and the Torah
refers to an eternal, enduring covenant as a
“Covenant of Salt.”
Just as salt flavors and preserves, Yeshua’s
disciples are the force that preserves and
repairs the world. Judaism expresses the
concept of preserving the world as tikkun
olam ()תקון עולם, i.e., “fixing the world.” As
disciples of Yeshua, we must be busy fixing
the world, preserving and repairing a broken
and hurting world.
The Master warned His disciples not to lose
their saltiness. “Salt is good; but if the salt
becomes unsalty, with what will you make it
salty again?” (Mark 9:50). He said, “If even salt
has become tasteless, with what will it be
seasoned? It is useless either for the soil or for
the manure pile; it is thrown out. He who has
ears to hear, let him hear” (Luke 14:34-35).
Can salt lose its salinity? The Talmud records a
debate between Rabbi Yehoshua and a school
of Greek philosophers from Athens. In the
course of the debate, the philosophers attempt
to stump Rabbi Yehoshua with a series of

De oude wereld gebruikte zout als bewaarmiddel. In
de Tempel, zoutten de priesters de offers om
verrotting van het vlees te voorkomen, en de Thora
verwijst naar een eeuwig, blijvend verbond als een
"Zoutverbond."
Net zoals zout smaak geeft en bewaart, zijn Yeshua's
discipelen de kracht die de wereld bewaart en
herstelt. Het Jodendom spreekt over het concept van
de wereld behouden als tikkun olam ()תקון עולם,
d.w.z. "de wereld repareren." Als discipelen van
Yeshua, moeten we druk bezig zijn met de wereld te
repareren, het bewaren en herstellen van een
gebroken en kwetsende wereld.
De Meester waarschuwde Zijn discipelen om hun
zoutigheid niet te verliezen. "Zout is goed; maar als het
zout zoutloos wordt, waarmee zal je het weer zoutig
maken?" (Marcus 9:50). Hij zei: "Als zelfs het zout
smakeloos geworden is, waarmee zal men het smaak
gegeven? Het is nutteloos, zowel voor de bodem als
voor de mesthoop; het wordt weggegooid. Wie oren
heeft om te horen, laat die horen"(Lucas 14:34-35).
Kan zout zijn zoutgehalte verliezen? De Talmoed bevat
een debat tussen Rabbi Yehoshua en een school van
Griekse filosofen uit Athene. In de loop van het debat,
proberen de filosofen Rabbi Yehoshua te laten
struikelen met een reeks raadsels. Op een gegeven
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riddles. At one point they ask him, “When salt
becomes unsavory, how can it be made salty
again?” Rabbi Yehoshua answers the riddle
with another
her riddle. He says, “Salt may be
made salty again with the afterbirth of a mule.”
The philosophers object, “Does a mule have an
afterbirth?” Mules are born sterile, and
therefore, they do not reproduce or have
afterbirth. Rabbi Yehoshua explains, “And can
salt lose its saltiness?” Just as a mule cannot
have afterbirth, the laws of chemistry make it
impossible for salt to lose its saltiness.
Yeshua played on the absurdity of the idea that salt
could lose its flavor. The point is that it would be
unnatural for salt to lose its saltiness. If other
foodstuffs taste bitter, they can be salted into
palatability, but this would not work for the salt
itself. Just as salt without salinity would no longer
serve any purpose, so too disciples who fail to live
accordingg to His teachings and the commandments
of the Torah are no longer serving their purpose.

moment vragen ze hem:: "Wanneer zout onsmakelijk
wordt, hoe kan het opnieuw zoutig worden gemaakt?"
Rabbi Yehoshua beantwoordt
antwoordt het raadsel met een
ander raadsel. Hij zegt: "Zout
out kan opnieuw zoutig
worden met de nageboorte van een muilezel.
muilezel." De
filosofen protesteren: "Heeft
Heeft een muilezel een
nageboorte?" Muilezels wo
orden steriel geboren, en
daarom komt bij hen geen nageboorte voor. Rabbi
Yehoshua legt uit: "En kan zout zijn zoutigheid
verliezen?" Net zoals een muilezel geen nageboorte kan
hebben, maken de wetten van de chemie het
onmogelijk dat zout zijn zout
zoutigheid verliest.
Yeshua zinspeelde op de absurditeit op het idee dat
zout zijn smaak zou kunnen verliezen. Het punt is dat
het onnatuurlijk is, moest zout zijn zout
zoutigheid verliezen.
Als andere levensmiddelen bittere sma
smaken, kunnen ze
gezouten worden naar sma
smakelijkheid, maar dit gaat niet
op voor het zoutt zelf. Net zoals zout zonder zoutgehalte
niet langer een doel zou dienen, zo komen ook
leerlingen die niet leven volgens Zijn leringen en de
geboden van de Thora niet langer toe aan hun doel.
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