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DE ARKE DES VERBONDS (1) in het Allerheiligdom van de Tabernakel
hjms
Geliefde broeders en zusters, we zijn aanbeland bij het voornaamste, belangrijkste en allerheiligste object van de historische Israëlitische Tabernakel, namelijk de Arke des Verbonds
in het Allerheiligdom.
Wanneer men dat toenmalige Allerheiligdom zou mogen betreden, een plaats waar zelfs de
Israëlitische Hogepriester slechts éénmaal per jaar mocht komen, dan zou men daar een
prachtige en versierde gouden kist zien, de Arke des Verbonds. Op deze kist troonde en
woonde de Drie-enige God. Het Allerheiligdom (in het bijzonder de Ark) was de plaats waar
God temidden van Zijn volk verbleef en Zichzelf aan hen openbaarde in al zijn oneindige
heerlijkheid.
Broeders en zusters, bij deze studie over de Tabernakel hebben we een logische volgorde in
de behandeling gevolgd, namelijk éérst de Poort waardoor men het Tabernakelcomplex
betrad. Daarná de objecten in het Voorhof beginnende met het Brandofferaltaar, daarna de
Deur naar het Heiligdom, vervolgende met de objecten in het Heiligdom. Tenslotte de toegang tot het Allerheiligdom, namelijk het Voorhangsel, om dan nu aan de Arke des Verbonds
te beginnen.
Op deze wijze werkte God echter niet! Zodra Hij aan Mozes en het volk Israël de opdracht
had gegeven om een Heiligdom, een Tabernakel, te bouwen (Ex. 25:1-9), zodat Hij in het
midden van hen zou kunnen wonen, begon Hij met de aanwijzingen hoé zij het moesten
bouwen. En Hij begon juist met de Arke des Verbonds (Ex. 25:10-22).
God begon dus met Zichzelf. Hij is de Allerheiligste en de Voornaamste. Hij is de Eerste en
de Laatste, het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega (Openb. 1:8,11). Hij is de
Schepper van hemel en aarde (Gen. 1:1; Joh. 1:3). Hij is het Leven en het Licht der mensen
(Joh. 1:4). Alles bestaat door Hem en Hij draagt alles door Zijn Woord (Hebr. 1:3). “Want in
Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij;……………..” (Hand. 17:28a).
God is dus het Middelpunt van alles en Hij is de reden van ons bestaan. Dáárom moeten wij
Hem boven alles liefhebben. Mark. 12:28-30 – “En een der Schriftgeleerden horende, dat zij
te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en
vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van
al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere,
uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en
uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.”
Alles wat wij doen, moeten we daarom uitsluitend ter ere van Hem doen (1 Cor. 10:31).
Dáárom gaf God eerst de instructies voor de bouw van Zijn woning, de Arke des Verbonds in
het Allerheiligdom als plaats van Zijn heerlijkheid. Een woonplaats waarvan de uiterst heilige,
goddelijke Bewoner een allesverterend Vuur was. We zullen dit in de eerste paragraaf zien.
Een plaats zó heilig, dat het volk van Israël die niet mocht betreden. Maar in schaduwbeeld
ook een plaats, waarin wedergeboren en door Jezus’ Bloed gereinigde kinderen Gods voortdurend wél mogen vertoeven. Wat een onbegrijpelijke genade van God!
Broeders en zusters, ik zal de Arke des Verbonds in vijf delen behandelen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Deel 1

Een verterend heilige God wil temidden van Zijn volk wonen
Een eerste indruk van de Arke des Verbonds
Benamingen van de Arke des Verbonds

Deel 2

De geestelijke betekenis van de Arke des Verbonds
Het herstel van het mensdom
De kist van de Arke des Verbonds

Deel 3

De inhoud van de Ark
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Het Verzoendeksel met de twee cherubim
Deel 4

De krans van goud
Gods heerlijkheid
De vier gouden ringen met de twee handbomen

Deel 5

Jezus verlangt naar een reine, heilige Bruid
Het hemelse huwelijksfeest

Een verterend heilige God wil temidden van Zijn volk wonen
Laten we deze studie aanvangen met een blik op Gods aanwezigheid temidden van het volk
Israël met het oog op Zijn heiligheid. Het staat immers zo summier, kortaf vermeld: “Maak Mij
een heiligdom, opdat Ik in het midden van hen wone”. Een uiterst heilige, vurige, ontzagwekkende en daarmee in feite ontoegankelijke God, de Schepper van hemel en aarde, wilde
temidden van Zijn volk komen wonen.
Niemand dan Mozes met al z’n ervaringen wist beter hoé vreselijk heilig en ontoegankelijk
God was. Maar ook het volk Israël wist dit beslist. Broeders en zusters, omdat dit aspect zó
belangrijk is, geef ik u enkele schriftgedeelten.
Ex. 3:2-5; 19:16-22; 20:18-20; 24:15-17 – “En de Engel des HEEREN verscheen hem in een
vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het
vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden,
en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de HEERE zag, dat
hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik! En Hij zeide: Nader hier niet toe;
trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. ……….
……………………………………………………………………………… En het geschiedde op
den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en
een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in
het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het
onderste des bergs. En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.
Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem. Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinai, op de
spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op. En de
HEERE zeide tot Mozes: Ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot den HEERE, om te
zien, en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters, die tot den HEERE naderen,
zich heiligen, dat de HEERE niet tegen hen uitbreke………………………………………………
………………………………………En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het
geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden
van verre; En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met
ons niet spreke, opdat wij niet sterven! En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is
gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet
zondigdet.…………………………………………………………………………… ………………
Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op
den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid
des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste diens bergs, in de ogen der
kinderen Israëls.”
Mozes en het volk Israël wisten dus precies hoé vreselijk God in Zijn aanwezigheid was. Hij
was als een uiterst heilig vuur, dat hen in hun zondige staat volkomen zou verteren, indien zij
Hem té dicht zouden naderen.
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En nu verkondigde die vreselijke God, dat Hij temidden van hen in een Tabernakel wilde
wonen. Het staat niet in de bijbel beschreven, maar ik denk dat zij zullen hebben gesidderd
van angst. Ik denk dat Gods woorden in eerste instantie onbegrijpelijk en ongelooflijk in hun
oren zullen hebben geklonken. “Maak Mij een Heiligdom opdat Ik in het midden van jullie kan
wonen” (Ex. 25:8) en “Maak Mij een Arke des Verbonds, vanwaar Ik bij jullie zal komen en
vanwaar Ik met jullie zal spreken” (Ex. 25:22).
Broeders en zusters, de verterende, absolute heiligheid van God moeten wij goed verstaan.
God bewoont een voor ons in principe ontoegankelijk Licht (1 Tim. 6:16).
Is het dan voor ons niet onbegrijpelijk, dat God tóch in een Tabernakel te midden van Zijn
volk Israël wilde wonen? De Tabernakel was Zijn woning. Ex. 25:8 – “En zij zullen Mij een
heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.” Leest u ook Ex. 29:45. God wilde in
Zijn grote genade en liefde, hoewel Hij verterend vuur is, toch héél dicht bij Zijn volk wonen.
Hiermee wees Hij reeds profetisch naar de komst van Zijn Zoon Jezus, het vleesgeworden
Woord. Joh. 1:14 – “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den
Vader), vol van genade en waarheid.”
Is het niet geweldig en oneindig genadig en liefdevol, dat God voor ál Zijn kinderen, die
Jezus hebben aangenomen, de toegang tot het Allerheiligdom en Zijn troon (de Arke des
Verbonds) heeft geopend, op het moment dat Jezus Christus voor hen aan het kruis van
Golgotha stierf? Het feit dat wij nu onbevreesd Zijn troon mogen en kunnen benaderen, is
een bewijs dat wij door Jezus’ Bloed volkomen zijn reingewassen van onze zonden (Hebr.
10:19-22). In de voorgaande studies “VOORHANG in de Tabernakel – de” (delen 1 t/m 5)
heeft u hierover kunnen lezen.
Geliefde broeders en zusters, is het dan niet helemáál onbeschrijflijk ontzagwekkend, dat
God (na hun bekering en wedergeboorte) zelfs permanent in de tempel van het hart van Zijn
kinderen wil wonen (Joh. 14:23; 1 Cor. 6:19)?
Een eerste indruk van de Arke des Verbonds
We zullen nu eerst eens gaan lezen, wát God precies heeft bevolen met betrekking tot de
vervaardiging van de Arke des Verbonds.
Ex. 25:10-22 – “10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal
haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. 11 En gij zult
ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult
op dezelve een gouden krans maken rondom heen. 12 En giet voor haar vier gouden ringen,
en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee
ringen op haar andere zijde. 13 En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met
goud. 14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark
daarmede drage. 15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden. 16 Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal. 17 Gij
zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs
lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. 18 Gij zult ook twee cherubim van goud
maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. 19 En
maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere
einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide
einden van hetzelve. 20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden,
bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover
elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. 21 En gij
zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u
geven zal, zult gelegd hebben. 22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van
boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn
zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.”
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Aandachtige lezing leert ons, dat de Arke des Verbonds uit twee delen bestond, namelijk een
kist én een (passende) deksel.
De kist was gemaakt van sittimhout, welke gehéél met puur goud was overtrokken, zowel
aan de binnenkant als aan de buitenkant.
Het deksel was het zogenaamde Verzoendeksel, dat geheel van puur goud was vervaardigd
(vers 17). Óp het Verzoendeksel waren twee gouden cherubim geplaatst (vers 18-20).
Het Verzoendeksel nu was de precieze plek waar God bij Zijn volk Israël woonde (vers 22).
Hij woonde, cq. troonde, cq. regeerde in het bijzonder op het gouden Verzoendeksel op de
Arke des Verbonds in het Allerheiligdom, de meest heilige ruimte in de Tabernakel. Vanaf
deze plaats sprak Hij met Mozes als leider van het volk. Vanaf deze plaats maakte Hij Zijn
geboden kenbaar.
We lezen ook dat de Arke des Verbonds prachtig was versierd met een gouden krans (vers
11) en dat er aan de hoeken vier gouden ringen waren bevestigd, zodat de Ark door middel
van met goud overtrokken handbomen zou kunnen worden gedragen (vers 12-15).
Voorts was er in de Ark een zeker voorwerp gelegd, namelijk het “getuigenis” (vers 16,21).
We zullen in het verloop van de studie zien, dat er nog méér voorwerpen in waren geplaatst.
Benamingen van de Arke des Verbonds
In verband met het genoemde “getuigenis” werd de Ark daarom niet slechts “Arke des
Verbonds”, maar ook “Ark der getuigenis” genoemd. Ook in de hemel is er een Ark der
getuigenis (Ex. 25:22; 38:21; Openb. 15:5).
Met het “getuigenis” worden met name de twee stenen tafelen met daarop de Tien Geboden
bedoeld. Deze vormden de schriftelijke bevestiging van het door God met Israël gesloten
Verbond. Vandaar ook de term Arke des Verbonds! Maar houdt u in uw achterhoofd dat
Jezus met hen die in Hem geloven een Nieuw Testament (Verbond) heeft gesloten, dat in de
harten moet worden gegraveerd (Luk. 22:19-20; 1 Cor. 11:24-26; Hebr. 8:10; 10:16).
Kinderen Gods die regelmatig in de bijbel lezen, weten dat Jezus het vleesgeworden Woord
van God is (Joh. 1:1,14; 1 Joh. 1:1-2; Openb. 19:13). De getuigenis is dus niemand anders
dan Jezus. De Tabernakel getuigt over en spreekt op alle fronten over en van Jezus.
Daarom zou de Ark naar mijn mening ook best wel de “Ark van Jezus” mogen worden
genoemd. De andere voorwerpen die naast de stenen tafelen ook in de Ark waren geplaatst,
behoren in feite eveneens tot het getuigenis.
Omdat God op de Ark troonde, werd de Arke des Verbonds ook de “Ark van de Heer” en de
“Ark van God” genoemd (1 Sam. 4:7; 6:19; 2 Sam.6:6). In dit verband werd de Arke des
Verbonds tevens de “Voetbank van God” genoemd (1 Kron. 28:2; Ps.99:5; 132:7).
Nog een allerlaatste, maar niet de minst belangrijke, benaming!
In Ex. 25:22 lezen we dat God boven het Verzoendeksel op de Ark (meer in het bijzonder
tussen de cherubim) verscheen: “En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van
boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn
zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.”
In verband met dit schriftgedeelte wil ik ook Openb. 4:2 citeren: “En terstond werd ik in den
geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.”
Johannes van Patmos zag de troon van God in de hemel en het spreekt voor zich, dat Hij
van hieruit de gehele aarde en het heelal bestuurt. Als God Zijn volk Israël dus vanaf het
Verzoendeksel op de Arke des Verbonds bestuurde, is de Arke des Verbonds met het
Verzoendeksel beslist óók een beeld van Zijn troon. Vanaf deze troon leidde en regeerde Hij
Zijn volk Israël. Van hieruit gaf Hij Zijn geboden aan Zijn volk. In Engelse bijbelvertalingen
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wordt het Verzoendeksel daarom vaak ook “Mercy Seat” genoemd, dat wil zeggen “Troon
van Genade”.
Ik wil met u Jer. 3:16b-17 lezen, opdat u een idee krijgt van de essentie van de Arke des
Verbonds: “………………………….., in die dagen, spreekt de HEERE, zullen zij niet meer
zeggen: De ark des verbonds des HEEREN, ook zal zij in het hart niet opkomen; en zij zullen
aan haar niet gedenken, en haar niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te
dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de heidenen zullen tot haar
vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer
wandelen naar het goeddunken van hun boos hart.”
De Heer sprak middels de profeet Jeremia dat “in die dagen” (deze uitdrukking verwijst altijd
naar de eindtijd) Zijn kinderen niet meer de Arke des Verbonds des Heeren zullen gedenken
en ook niet opnieuw zullen bouwen.
Waarom niet? Omdat die Ark slechts een schaduwbeeld was van iets véél beters. De Ark
was in principe maar een houten kist, hoewel volledig overdekt met goud, en maar de
tijdelijke woonplaats en troon van God. “Te dier tijd” (in de eindtijd) echter zal in plaats van
de Arke des Verbonds, de stad Jeruzalem de troon van God worden genoemd en alle
heidenen zullen tot deze stad worden verzameld.
Spreekt Jeremia hier over de aardse stad Jeruzalem? Neen, beslist niet, Jeremia spreekt
over het Nieuwe Jeruzalem als beeld van de Bruid van Christus.
Openb. 21:9b-10 – “…………………, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u
tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groten en
hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den
hemel van God.”
Het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam Gods, zal de woonplaats van God zijn (Openb.
21:3,22) en tot haar zullen de heidenen komen (Openb. 21:24). Ja, broeders en zusters, de
Arke des Verbonds als Gods troon is een schaduwbeeld van de Bruid, verzameld en
vergaderd en door Jezus’ Bloed gekocht uit vele volkeren.
“Ark” is in het Hebreeuws “aaron” ( Nwra ), dat wil zeggen “kist, inzameling”, hetgeen is
afgeleid van de werkwoordstam “aarah” ( hra ), dat “verzamelen, plukken, vergaderen”
betekent. Daarom kon Jeremia de woorden uiten, dat alle heidenen tot (het Nieuwe)
Jeruzalem zullen worden vergaderd en niet meer naar hun boze hart zullen wandelen. Dit is
Gods wil voor u en mij! Wondervol! Onbegrijpelijke genade van God!
Geliefde broeders en zusters, volgende week zullen we onze studie van de Ark vervolgen,
dus van de plaats die onze ontzagwekkend heilige God koos om temidden van Zijn kinderen
te vertoeven. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. En vergeet u het niet! De
Drie-enige God woont in de harten van ál Zijn kinderen die Hem liefhebben. Amen.
(wordt vervolgd)

