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In de tijd van Jesaja (750-700 v.Chr.) stond zout voor eeuwigheid en In de tijd van Jesaja (750-700 v.Chr.) stond zout voor eeuwigheid en 
reiniging. Het verbond tussen God en zijn volk was immers bekrach-reiniging. Het verbond tussen God en zijn volk was immers bekrach-
tigd met zout; zout bederft niet en zo zou het verbond er voor eeuwig tigd met zout; zout bederft niet en zo zou het verbond er voor eeuwig 
zijn. Zout was kostbaar. Het werd gebruikt om voedsel te conserveren, zijn. Zout was kostbaar. Het werd gebruikt om voedsel te conserveren, 
als levensmiddel op zich en om te zuiveren. Kinderen werden na de als levensmiddel op zich en om te zuiveren. Kinderen werden na de 
geboorte met zout ingewreven. Tevens had het een belangrijke rol in geboorte met zout ingewreven. Tevens had het een belangrijke rol in 
bepaalde offerhandelingen. In Magdala was er een soort zoutindustrie bepaalde offerhandelingen. In Magdala was er een soort zoutindustrie 
waar vis werd gepekeld voor transport. In streken waar weinig zout waar vis werd gepekeld voor transport. In streken waar weinig zout 
was, werd zout als betaalmiddel gebruikt. was, werd zout als betaalmiddel gebruikt. 
Zout was in de tijd van Jezus een teken van vriendschap en saam-Zout was in de tijd van Jezus een teken van vriendschap en saam-
horigheid. Mensen deelden zout bij het eten om te laten zien dat er horigheid. Mensen deelden zout bij het eten om te laten zien dat er 
sprake was van vriendschap. sprake was van vriendschap. 
Zout geeft smaak aan het eten en zo ook in het leven van gelovigen. Zout geeft smaak aan het eten en zo ook in het leven van gelovigen. 
We delen dezelfde roeping: ‘om zout van de aarde te zijn’. We worden We delen dezelfde roeping: ‘om zout van de aarde te zijn’. We worden 
pas echt ‘zout van de aarde’ als we begaan zijn met de medemens, in pas echt ‘zout van de aarde’ als we begaan zijn met de medemens, in 
woord en daad. Zo geven wij smaak aan de wereld in het verkondigen woord en daad. Zo geven wij smaak aan de wereld in het verkondigen 
van de blijde boodschap. van de blijde boodschap. 

Zeezout met wilde kruiden is te gebruiken bij Zeezout met wilde kruiden is te gebruiken bij 
steak, aardappel- en pastagerechten, salades, steak, aardappel- en pastagerechten, salades, 
pizza, varkensvlees, soepen en heerlijk met pizza, varkensvlees, soepen en heerlijk met 
olijfolie op stokbrood. olijfolie op stokbrood. 
Tijdens de vlucht naar Egypte groeide de Tijdens de vlucht naar Egypte groeide de salie-salie-
struik om Maria en Jezus te verbergen. Maria struik om Maria en Jezus te verbergen. Maria 
sliep als baby op een bedje van sliep als baby op een bedje van tijmtijm. . 
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