
Uit Hem en door Hem en tot Hem

Ik was een aantal  weken geleden een boekje aan het lezen van Henk Binnendijk over de 
tabernakel. Telkens ik een interessant idee tegenkwam duidde ik dat aan. Gaandeweg 
had ik al zo’n verzameling aanduidingen dat ik dacht: Hier moet ik maar eens verder over 
nadenken en over preken. Bij deze: een preek over de tabernakel.

Ik zal u verrassen door te vertellen welk Bijbelgedeelte we gaan lezen
Lezen: Romeinen 11:36. 
Dat heeft zo direct niets te maken met de tabernakel. Ik wil vanuit deze drie elementen 
‘uit Hem, door Hem en tot Hem’ linken leggen tussen de tabernakel en ons. 

PP1 
Uit Hem wil ik koppelen aan de kandelaar.
Door Hem wil ik koppelen aan de tafel met toonbroden.
Tot Hem wil ik koppelen aan het reukofferaltaar.

Uit Hem – de kandelaar
Lezen: Ex.25:31-37

PP2  
Er zijn een paar opvallende zaken aan de kandelaar. Eerst en vooral enkele dingen over 
het goud. De kandelaar moest gemaakt worden van zuiver goud. Er mocht m.a.w. niets 
inzitten dat geen goud was. Alle onzuiverheden moesten eruit. Het moest gemaakt 
worden van gedreven werk, staat er in de Bijbel. Ik heb daar voor de zekerheid een en 
ander over opgezocht en dit betekent dat men uit één klomp goud heel de kandelaar 
haalde. De armen en de versieringen werden er dus niet achteraf aangehecht, maar alles 
werd uit één stuk gemaakt.
Een tweede opvallende zaak is dat de knoppen, bloesems en bloemkelken waarmee de 
kandelaar versierd werd, de vorm moesten hebben van de amandelbloesem. Het 
opvallende is dat die boom in het Oosten in het voorjaar als eerste bloeit met witte of 
roze bloesem. Hij wordt daarom ook de waakboom genoemd. Die boom is het eerste 
teken van nieuw leven. 

Uit Hem. De kandelaar die we tegenkomen in het heilige geeft een heel mooi beeld. Het 
is een beeld van Jezus. Twee redenen:
1) Hij is degene waarmee het nieuwe leven begint. 
Lezen: 1 Kor.15:20
Als na de winter de lente aanbreekt, dan is er in het Oosten bij de amandelboom als 
eerst nieuw leven te zien. Jezus is de eerste bij wie dat nieuwe leven te zien was. Dat 
leven krijgen wij ook.

2) Uit de schacht van de kandelaar komen de armen. De schacht is dus het begin, de 
oorsprong, maar de armen vormen wel, samen met de schacht, een eenheid. Dat is 
vergelijkbaar met het beeld van de wijnstok dat in het Nieuwe Testament aangehaald 
wordt. Jezus is de wijnstok en de gelovigen zijn de ranken. 

Uit Hem – uit de schacht van de kandelaar komen de armen. Uit Jezus komt het nieuwe 
leven, uit Jezus wordt de kandelaar gevormd. En die vorming is nog steeds bezig. Nog 
steeds wordt uit die klomp goud de kandelaar gemaakt, wordt de gemeente gevormd. 

En wat bijzonder belangrijk is: het is één klomp goud, één geheel. Denk aan het beeld 
van de gemeente als lichaam. De gemeente is zo ontzettend belangrijk. Door de 
gemeente, door het samen op weg gaan als gemeente, kunnen we leren om liefde, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zelfbeheersing te hebben. Een gemeente 
mag een plaats zijn om te leren elkaar lief te hebben. Er mag, er moet, plaats zijn om 



fouten te maken en opnieuw te beginnen. Door elkaars fouten te vergeven, leren we lief 
te hebben. Dat kan een grote waarde zijn in een gemeente. Soms staat ons eergevoel in 
de weg om deze lessen te leren. Soms hebben we onszelf zó lief dat we deze lessen niet 
kunnen leren. 

De kandelaar geeft ons het beeld dat wij als gemeente uit één klomp goud gehaald zijn 
en allemaal uit Jezus voortkomen. Jezus is het beeld van het eerste leven, Hij is het licht, 
wij zijn de armen van de kandelaar. 

Door Hem – de tafel met toonbroden
Lezen: Ex.25:23-27,30

PP3 
Door Hem. 
Na de kandelaar komen we in het heilige de tafel met toonbroden tegen. In de jaren die 
de Israëlieten in de woestijn doorbrachten, werden die broden gemaakt van het manna 
dat door de Israëlieten verzameld werd. Dat manna kwam… uit de hemel.

Ik wil hierbij graag een paar verzen lezen uit Johannes.
Lezen: Johannes 6:48-51
Jezus vergelijkt zichzelf met het manna. Het manna heeft ervoor gezorgd dat mensen wel 
eten hadden. Jezus zegt over Zichzelf: Ik ben het brood van het leven. Als iemand van 
dit brood eet, zal hij eeuwig leven.

Wij kunnen leven door Jezus. In v.54 staat het nog scherper: Wie Mijn vlees eet en Mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Klinkt bijzonder vreemd. Wat bedoelt Jezus? Jezus heeft 
het niet letterlijk over Zijn vlees en bloed, maar over Zijn woorden. Wat Hij zegt, is 
geestelijk voedsel. In Lucas 10 staat het verhaal van Maria en Martha. Jezus is bij hen op 
bezoek en Martha is bezig met het bedienen van de mensen. Zij zorgt ervoor dat 
iedereen eten heeft. Maria zit en luistert naar wat Jezus te vertellen heeft. Als Martha 
geïrriteerd raakt, omdat zij al het werk moet doen. terwijl Maria alleen maar luistert, zegt 
Jezus dat Maria het juiste deel heeft gekozen. Zij is bezig met het geestelijke voedsel. Zij 
luistert naar Jezus’ woorden. Zij eet Zijn vlees en Zijn bloed.

Wat heeft dit te maken met ons leven? Beste mensen, de tafel met toonbroden in de 
tabernakel wijst naar Jezus. In de tijd van de Israëlieten lagen daar broden op, gemaakt 
van manna, maar Jezus vertelt ons dat Hij het brood van het leven is. Wij leven door 
Hem. En wij groeien ook door Hem.

Wij moeten groeien naar geestelijke volwassenheid en dat gebeurt niet zomaar. Elk van 
ons kan nog geestelijk groeien. Meer eten van Jezus! Onze kinderen zijn intussen 5 en 7 
jaar en soms sta ik wel eens stil bij de weg die ze ondertussen afgelegd hebben. Het is 
ongelooflijk om te zien hoeveel ze al geleerd hebben. Van baby’s die niets zelf konden tot 
kinderen die zichzelf kunnen aankleden - als ze zin hebben -, die zelf spelletjes 
verzinnen, die liedjes zingen, die leren lezen en schrijven. En er is nog zoveel dat ze 
moeten leren. Dat gaat langzaam; elke dag een beetje. Maar als je al die beetjes bij 
elkaar neemt, dan zie je dat er een persoon aan het groeien is. Binnendijk vergelijkt dit 
in zijn boekje met honing. Hoeveel bloemen moet een bij langsgaan voor een pot honing. 
Veel! Allemaal kleine beetjes verzamelen.
Wij moeten niet verwachten dat we zomaar geestelijk volwassen zijn, maar door Jezus 
kunnen we elke dag een beetje groeien, door ons te vullen met Zijn Woord, door 
geestelijk te eten. Elke dag een beetje, letterlijk een ‘beetje’, een hapje. Ik geloof dat 
daar ook de waarde van de gemeente te vinden is. Wij moeten ernaar streven om 
mensen via de gemeente geestelijk te voeden, zodat ze groeien. 



Tot Hem – het reukofferaltaar
Lezen: Ex.30:1-10

PP4 
Tot Hem.
Zo komen we tot vlak bij het voorhangsel, vlak bij het heilige der heiligen. Daar staat het 
reukofferaltaar. Een klein altaar; het was maar een halve meter breed en lang en een 
meter hoog. Dit altaar is verticaal gericht; op God gericht. Het was allerheiligst voor de 
Here. Bij dit altaar gaat het niet om de mens, maar om God. Het is een altaar voor God. 
Het reukwerk dat daarop aangestoken werd, was bedoeld voor God. Overigens, de 
uitdrukking ‘voor de Here’ komt in de eerste boeken een paar honderd keer voor. Een 
offer voor de Here, een altaar voor de Here, een volk voor de Here, een lied voor de 
Here, een heffing voor de Here, … Dat is ook godsdienst, he, dienst aan God, iets dat je 
doet voor God. 

Lezen: 2 Kor.2:15 – HSV: want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, 
onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan.

wij zijn – niet ‘wij worden’, niet ‘als we ons uiterste best doen, lukt het misschien om…’, 
wij zijn; het is al zover. 

een geur voor God – in de tempel werd reukwerk gebrand en dat was een geur voor God. 
In het Nieuwe Testament worden wij een geur voor God genoemd. In Openbaring 
5 staat dat de gebeden van de gelovigen schalen vol reukwerk zijn. In ons gebed 
kunnen wij iets geven aan God – aanbidding. Het is niet bedoeld voor onszelf, 
geen gebed dat draait om onszelf, maar een gebed voor God. Hoe kunnen wij dat 
doen? Lees het vers verder

een geur voor God van Christus – het is als het ware zo dat God in ons leven Christus 
ziet; Christus’ geur in ons. Dat is de geur die wij zijn. 

Ik mag leven… niet meer voor mijn eigen pleziertjes, maar voor God, gericht op God, tot 
God. Ook daarom is de gemeente zo belangrijk. Hoe mooi is het als alle gelovigen, die de 
geur van Christus dragen, samen voor God zingen, God aanbidden, samen de geur van 
Christus verspreiden. En dan mag die geur zich verspreiden, ook onder mensen die Jezus 
nog niet kennen. Als een priester in het heilige geweest was en buiten kwam, zat de geur 
van het reukwerk in zijn kleren en konden de mensen dat ruiken. Dat is een mooi beeld 
van hoe Jezus’ geur zich ook door ons mag verspreiden.

Slot
Wij zijn uit Hem, door Hem en tot Hem.

PP5

Uit Hem – denk aan de kandelaar. Uit één staaf goud komen de schacht en de armen. 
Jezus is de oorsprong, wij zijn uit Hem ontstaan, de gemeente is uit Hem ontstaan. 

Door Hem – denk aan de tafel met toonbroden. De broden werden gemaakt van het 
manna. Jezus zegt dat Hij het brood van het leven is. Door Hem krijgen wij voedsel en 
kunnen we groeien. Die groei gaat met beetjes.

Tot Hem – denk aan het reukofferaltaar. Er werd reukwerk ontstoken voor God. Wij zijn 
voor God een aangename geur van Christus. Dat is aanbidding – daar kunnen we de 
Vader vertellen hoe heilig, barmhartig en liefdevol Jezus is. 

Ik weet niet of het zo is, misschien vinden sommigen het moeilijk om andere mensen 
naar deze gemeente uit te nodigen. Dat hoeft niet zo te zijn! Jullie mogen best geloven in 
deze gemeente. Weet u waarom? Als het waar is wat ik in deze preek gezegd heb, dan is 
deze gemeente ontstaan uit Jezus, dan bestaat deze gemeente door Jezus en dan is deze 



gemeente tot Jezus – een aangename geur van Christus voor God. Moeten we dan niet 
meer werken aan een sterkere gemeente, natuurlijk wel! Maar wij zijn nu al een geur van 
God en die geur kan door mensen die God nog niet kennen, opgemerkt worden. Als jullie 
mensen hier naar deze gemeente brengen, dan mogen jullie ze meenemen in het besef 
dat de geur van Christus aanwezig is. Dan kan er ook gebeden worden dat mensen deze 
geur zullen opmerken en zullen proeven wie Jezus is, wie God is. Er mag geloof zijn in 
deze gemeente, niet om wie jullie zijn, maar om wie Jezus is en omdat Hij het hoofd is 
van deze gemeente. Kijk niet op de gebrekkige mensen, maar kijk op Jezus en op wat 
deze gemeente is. Deze gemeente is één geheel met Jezus, deel van de kandelaar. 

Amen. 


