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DE ARKE DES VERBONDS (5) in het Allerheiligdom van de Tabernakel
hjms
Geliefde broeders en zusters, we zijn aangekomen bij het laatste deel van de studie van de
Arke des Verbonds.
We hebben gezien, dat onze heilige God een verterend vuur is en een ontoegankelijk Licht
bewoont. Maar desondanks wil Hij temidden van Zijn kinderen wonen. Ook hebben we de
geestelijke betekenis van de Arke des Verbonds en zijn inhoud bestudeerd, namelijk de
volkomen toebereide en geheiligde Bruid van Christus. De betekenis van het gouden
Verzoendeksel met de twee cherubim is ook aan de orde gekomen. Vorige week hebben we
aandacht besteed aan de gouden krans om de Ark, onder andere een beeld van Gods
heerlijkheid. Voorts zagen we Gods grote, dragende Liefde in de twee draagbomen.
In Deel 5 wil ik tot slot nog enkele bespiegelingen aan de Bruid wijden.
Jezus verlangt naar een reine, heilige Bruid
De bekende bijbelleraar, wijlen br. Andrew Murray verwoordde het in zijn boek “Het
Allerheiligste of ziende op Jezus” zo duidelijk. God heeft de Tabernakel laten bouwen om de
weg van de mens hoe tot God te kunnen komen, te visualiseren. Zowel vóór als ná Christus’
grote Verlossingswerk! In onze studie over de Tabernakel werd dat reeds meerdere malen
opgemerkt.
In de tijd van het oude Israël was het Heiligdom de plaats waar de mens God diende, maar
waar God niet woonde, terwijl het Allerheiligdom de plaats was waar God woonde, maar
waar de mens niet mocht komen. De mens diende God op een afstand en niet in Zijn volle
tegenwoordigheid. Daardoor was er ook veel geestelijke strijd en verzoeking.
Maar toen kwam Jezus!
Door Zijn verlossingswerk en de scheuring van het Voorhangsel heeft Hij de weg tot God
voor ons geopend. De verzoening met God werd volledig tot stand gebracht. Nu mogen wij
het Allerheiligdom binnenkomen om daar voor Gods aangezicht in het volle Licht met Hem te
wonen en te wandelen. Maar wel steeds aan Zijn voeten in gebrokenheid des harten en dicht
bij Zijn hart vol Liefde.
Dáár zal men dan Zijn volle rust ervaren. Dan zal men ervaren dat het juk om Hem te dienen,
licht is (Matt. 11:28-30). Want Hij draagt de lasten van de te voeren geestelijk strijd. Het kind
van God dat voortdurend nog in geestelijke strijd is gewikkeld, bevindt zich in feite nog in het
Heiligdom, zegt Andrew Murray. Maar in het Allerheiligdom heerst diepe rust. Dáár in die rust
wandelt het kind van God in geloof en in vertrouwen en heeft zichzelf en zijn eigen wil
volkomen aan Jezus overgegeven.
Broeders en zusters, zorgt u ervoor dat u groeit in uw geestelijk leven. Dat uw geestelijk
leven in heiligmaking groeit conform de opgang in de Tabernakel. Dat uw geestelijk leven
dwars door het Voorhangsel heen op weg is naar de Arke des Verbonds. Dat is mogelijk,
want toen Jezus aan het kruis van Golgotha stierf, scheurde het Voorhangsel in de Tempel.
U mag en u kunt dagelijks in het Allerheiligdom aan Jezus’ voeten vertoeven om u aan Hem
over te geven en kracht, troost en bemoediging te ontvangen. De hemelse Hogepriester in
de hemel, Die ook uw Hemelbruidegom is, zal het voor u doen.
Zoals ik reeds in een vorig deel opmerkte, is hier géén sprake van een contradictie. Vanaf
uw wedergeboorte mag u dagelijks de troon van God in het Allerheiligdom van de hemel
benaderen en mag u dagelijks in de hemelen wandelen (Fil. 3:20). Dank zij de gescheurde
Voorhang. Maar uw en mijn heiligmaking vertoont niet vanaf het eerste begin de allerhoogste
kwaliteit. Ons leven in heiligmaking moet in geestelijk opzicht groeien. De Tabernakel schetst
ons een beeld van die groei. Vanaf de Voorhof, via het Heiligdom, naar het Allerheiligdom
vertoont ons geestelijk leven een toenemende kwaliteit.
Als u overwint in uw geestelijk leven, dan zult u met Jezus en de Vader in Zijn troon mogen
zitten, hetwelk een schaduwbeeld van de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom is.
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Openb. 3:21 – “Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik
overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon “
Broeders en zusters, God is Heilig. Als wij dus naar Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen
(Gen. 1:26-27), kan dit niet anders dan betekenen, dat Hij wil dat ook wij heilig zijn (1 Petr.
1:16). Overigens óók als man en vrouw in het huwelijk! Juist in Zijn schepping van het eerste
huwelijkspaar heeft God buitengewone schaduwbeelden voor het huwelijk tussen Jezus
Christus en Zijn Bruid, de Gemeente, gegeven.
Nadat God de eerste mens Adam geschapen had, concludeerde Hij dat het niet goed was,
dat deze alleen was. Gen. 2:18 – “Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat
de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.”
En dus gaf God aan Adam een vrouw, Eva.
Hier zien we het schaduwbeeld, dat God aan Zijn Zoon Jezus óók een Bruid wenste geven.
Wát voor een Vrouw wilde God eigenlijk aan Jezus geven?
Ook dit mogen we ontdekken in het verhaal over de schepping van Eva.
Gods wilde dat Eva “als tegen hem (d.w.z. Adam) over” zou zijn. Dat betekent, dat God wilde
dat Eva gelijkwaardig aan Adam zou zijn. Wél verschillend qua lichaam, geest en taak, maar
van gelijke waarde.
We mogen dus verstaan, dat God eveneens een gelijkwaardige Bruid voor Jezus zoekt.
God gaf aan Adam een vrouw als een hulpe tegenover hem. Wat dit betekent, zal u duidelijker worden als we naar de uitdrukking “als tegen hem over” kijken. “Tegenover” komt van
het bijbels Hebreeuwse woord “negked” ( dgn ), dat letterlijk “wat tegenover je staat (of is),
beantwoordend aan, in verbinding met, parallel aan” betekent. “Nekhed” ( dgn ) betekent
daarom “op een zodanige wijze tegenover elkaar staan, dat er balans en eenheid is”. Een
voorbeeld zien we in de poten van een stoel die tegenover elkaar staan, maar wél voor
balans, evenwicht en stabiliteit zorgen.
Zúlk een Bruid zoekt God ook voor Zijn Zoon. Hij zoekt voor Hem een Vrouw, die hoewel
tegenover Hem staand toch één met Hem is, met Hem in verbinding staat en voor balans
zorgt. God zoekt daarom een absoluut reine, heilige Vrouw die Jezus vurig liefheeft (2 Cor.
11:2; Efez. 5:26-27). Ja, God zoekt voor Zijn Zoon een gelijkwaardige Bruid.
Broeders en zusters, ik wil benadrukken, dat dit niet wil zeggen, dat de Bruid god of goddelijk
zal worden. De Bruid blijft mens, d.w.z. een Lichaam van zondaren gekocht door het Bloed
van Jezus. Maar zij neemt voortdurend toe in heiligmaking en als zij Hem voor het eerst van
aangezicht tot aangezicht ontmoeten zal, zal zij in een fractie worden veranderd en gelijk zijn
aan Jezus, dat wil zeggen heilig en rein (1 Joh. 3:1-3).
Gen. 3:16 leert ons, dat God wil dat de begeerte van de vrouw tot haar eigen man zal: “Tot
de vrouw zeide Hij:……….; en tot uw man zal uw begeerte zijn, … …………...” Dit is geen
onreinheid, maar een enig verlangen naar hem. Haar man is voor haar de énige man. Er is
geen enkele ruimte voor begeerte naar andere mannen.
Dit is ook Gods wil voor de Bruid van Zijn Zoon!
Zij moet sterk begeren naar haar Hemelbruidegom, Jezus Christus, Die Zijn Leven voor haar
overgaf in de dood des kruises. Jezus is voor haar de Enige Man. Wijlen voorganger en
bijbelleraar br. C. Totays kon hier zo sterk de nadruk op leggen.
De Bruid is als het ware ziek van liefde voor Jezus. Zij draagt Hem in haar hart. Zij draagt
Hem op haar lippen en getuigt overal met een brandend hart over Hem. Zij is in staat om elk
aspect van Zijn karakter en van Zijn wezen te beschrijven. Want álles aan Hem vindt zij in
hoge mate begeerlijk (Hoogl. 5:8-16). Dáárom heeft zij zich voor Hem versierd (Openb.
21:2). Haar ogen zijn bekoord door Jezus. Zij heeft alleen oog voor Hem. Zij schenkt Hem al
haar aandacht en zij laat zich niet meer afleiden door allerlei andere zaken. Want in het
proces van heiligmaking zijn ook haar gedachten gereinigd. Wereldse en vleselijke zaken
hebben hun aantrekkingskracht geheel verloren. Laten we in dit kader nog enkele teksten
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lezen:
2 Cor. 11:2 – “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid,
om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”
Efez. 5:27 – “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen
vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”
Fil. 3:20-21 – “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal,
opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij
ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.”
1 Joh. 3:2-3 – “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen;
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die
reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.”
Openb. 19:7-8 – “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven;
want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is
gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.
Broeders en zusters, laten wij onszelf goed onderzoeken. Hoe ver zijn wij nog verwijderd
van het einddoel? Hebben we reeds een van liefde voortdurend brandend hart voor Jezus,
onze Hemelbruidegom? Maar wat nu nog niet is, zal beslist komen. Want Hij wil die vurige
liefde in onze harten uitstorten. Kom toch tot Hem. Hij zal het doen.
De Bijbel zegt dat de Bruid zichzelf heeft toebereid en dat zij bekleed zal worden met
blinkend fijn lijnwaad (Openb. 19:7-8). Dit kleed spreekt van de rechtvaardigmakingen der
heiligen. Zij is gerechtvaardigd door het geloof in het reinigende Bloed van Jezus (Rom.
3:24, 28;5:1, 9; 1 Cor. 6:11; Gal. 2:16). Elke zonde in haar oude leven, maar ook elke zonde
die zij gepleegd heeft toen zij reeds een kind van God was geworden, en ál haar slechte
karaktereigenschappen heeft zij beleden en uitgeworsteld aan de voeten van haar Heiland
en Bruidegom. Zij heeft elke dag na haar bekering gewerkt aan haar bruiloftskleed, omdat zij
het Woord van God zo liefhad, waardoor zij voortdurend mocht ontdekken wat er nog mis
was aan haar leven en in haar hart. Geliefde broeders en zusters, de reinigende kracht van
het Woord is zo uitermate intens. Ik bid u, veracht u het Woord toch niet, maar koester het
aan uw hart. Het is Jezus’ speciale liefdesbrief voor u. Zijn Woord van bemoediging, troost,
kracht en liefde zullen u reinigen én voeden en onderhouden.
Efez. 5:25-29 – “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou,
haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven
heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar
dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te
hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het,
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.”
Jezus openbaarde aan Zijn Bruid Zijn grote Liefde. Hij toonde haar Zijn grote offer aan het
kruishout van Golgotha. Vanuit een diepe, overbuigende Liefde gaf de Hemelbruidegom
Zichzelf voor Zijn Bruid over en kocht haar vrij van de macht van zonden en satan. En Hij
begint met een liefdevolle stem tot haar hart te spreken vanuit de rijkdom van Zijn Woord.
Nu reinigt Hij haar met Woorden vol scheppingskracht. Woorden die als badwater voor haar
zijn, reinigend en koesterend, maar ook verkwikkend en verfrissend.
Broeders en zusters, welke intense reinigingen worden dan beslist tot stand gebracht. Zelfs
de ongerechtigheden die eens onzichtbaar verborgen waren in de plooien en rimpels van
haar bruiloftskleed, worden door Jezus volledig gereinigd.
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Prijst God, Jezus heeft alles voor Zijn Bruid gedaan. Maar toch lezen we in Openb. 19:7 de
woorden, dat de Vrouw van het Lam zichzelf bereid heeft. Er wordt door God blijkbaar toch
wat van haar gevraagd, namelijk toebereiding en heiliging.
De Gemeente (en elk individueel lid) heeft zich in de verlovingstijd, de tijd van ondertrouw,
als aanstaande Bruid van Jezus gereedgemaakt en voorbereid. De aanstaande Bruid heeft
zichzelf apart gezet voor haar aanstaande Bruidegom. De verlovingstijd (in het Hebreeuws
“kidoesjien” – Nyvwdyq ) is héél belangrijk. Want het betekent letterlijk “heiliging, afscheiding”.
De Bruid heeft zich geheiligd en totaal van de wereld afgescheiden. Alle noodzakelijke
geestelijke voorbereidingen heeft zij getroffen. Nu is zij geheel gereed en tot in de puntjes
voorbereid.
Maar niet alleen de Bruid is bezig geweest. Ook Jezus bemoeit Zich intens met de voorbereiding van Zijn huwelijk. Hij bid voortdurend voor Zijn Bruid (Rom. 8:26,34; Hebr. 7:25) én
Hij bereidt een woning voor haar. Zodra die woning gereed is, zal Hij haar op komen halen,
broeders en zusters.
Joh. 14:1-3 – “Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het
huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen
om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid
hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
Het hemelse huwelijksfeest
Bruidsgemeenschap geeft vreugde in het hart. De dag van de bruiloft is een dag van grote
vreugde des harten. Voor de bruid en de bruidegom, voor de ouders, de familieleden en de
vrienden. De dag van het huwelijk tussen Jezus, de Hemelbruidegom, en Zijn Bruid, de
Gemeente, is daarom uiteraard óók een dag van intense blijdschap. De Bruidsgemeente
heeft zich met vreugde toebereid voor haar huwelijksdag als Bruid van Christus. Wat zal zij
blij zijn als aan alle verdrukkingen en verzoekingen een einde is gekomen. Maar het is in het
bijzonder een dag van vreugde voor onze lieve Heiland, Jezus, Die zó lang heeft moeten
wachten op Zijn geliefde Bruid. Hoogl. 3:11 – “Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van
Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag
Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.”
Wat zal er een feeststemming in de hemel zijn als de dag van de bruiloft is gekomen! De dag
van vreugde in het hart van Jezus! De engelen en alle heiligen zullen opgewonden juichen
van blijdschap. Ook het hart van God de Vader zal opgewonden zijn van intense Liefde. Zijn
Zoon treedt in het huwelijk. Hiervoor zijn alle offers gebracht en niet tevergeefs. Eindelijk is
het verzoende mensdom thuisgekomen en heeft haar bestemming bereikt.
Dit is de dag waarop Jezus’ hart barst van vreugde, blijdschap en Liefde. Er is voor Hem
géén andere dag, welke Hem zóveel vreugde brengt. Voor deze dag en voor dit moment
heeft Hij de prijs betaald aan het kruishout op Golgotha. Voor deze dag en dit moment gaf Hij
Zichzelf voor Zijn geliefde Bruid over in een smadelijke kruisdood. Voor deze dag en voor dit
moment gaf Hij Zijn kostbaar Bloed en moest Hij zó afschuwelijk lijden.
Oh, broeders en zusters, ook mijn hart trilt van vreugde als ik hieraan denk. Én als ik bedenk,
dat ik uit genade tot die heilige Bruid mag behoren., als ik straks Zijn geliefde gelaat mag
aanschouwen, dan zal mijn verdriet en zullen al mijn tranen vergeten zijn. Dan zal God de
tranen hebben afgewist (Openb. 21:4).
We lezen in Openb. 19:5-7 over ons spoedige bruiloftsfeest met Jezus: “En een stem kwam
uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest,
beiden klein en groot! En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem veler
wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de
almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en
Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft
zichzelve bereid.”
De Bruid heeft een prachtig rein en blinkend bruiloftskleed aan (vers 8). Zij heeft zich gereed
gemaakt en geheiligd. Niet alleen haar ogen en haar gezicht stralen. Haar hele verschijning,
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zelfs haar schitterende kleding straalt. Er is een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Er zijn vele
gasten uitgenodigd, die getuigen zullen zijn van de huwelijkssluiting tussen de Bruidegom en
Zijn Bruid (vers 9).
Herinnert u zich nog uit Deel 3 dat de Arke des Verbonds moest worden afgesloten met het
gouden Verzoendeksel met twee cherubim, opdat “het getuigenis”, dat wil zeggen de Tien
Geboden op de twee stenen tafelen, niet voortdurend zijn terechte beschuldigingen van
zonde zou verkondigen?
Gods raadsplan is nu honderd procent voltooid (Openb. 21:6a). De verbroken relatie tussen
God en de mens is volledig hersteld. De verzoening via het volbrachte werk van Jezus op
Golgotha’s kruis heeft z’n volkomen climax bereikt.
De Bruid is nu volkomen, zowel uiterlijk als innerlijk, overdekt met het goud van de Heilige
Geest. De Drie-enige God is over en in haar. Jezus, het gouden Verzoendeksel, bedekt en
vervult haar. De twee cherubim, dat wil zeggen God de Vader en God de Heilige Geest,
buigen zich met hun vleugels voorover en omhullen haar.
God de Vader en God de Heilige Geest blikken op het resultaat van het verzoeningswerk
van Jezus aan het kruishout van Golgotha, namelijk die schitterende Bruid. Zij zien niet op
het feit, dat de Bruid is gevormd uit mensen zoals u en ik, die eens pikzwarte zonden
pleegden. De Vader en de Geest zien nu nog slechts de rechtvaardigheid van Jezus in de
Bruid. God de Vader en God de Heilige Geest zijn Getuigen van dit hemelse huwelijk, zoals
zij de belangrijkste Getuigen van elk aards huwelijk zijn.
Geliefde broeders en zusters, als wij tot de Bruid van Christus willen behoren, dan zullen wij
ons geestelijk gereed moeten maken. Daar zijn in deze studie veel woorden aan gewijd.
IIk roep u op om u gereed te maken voor uw toekomstige hemelse huwelijk met Jezus, de
Bruidegom.
Onbegrijpelijk is Jezus’ oneindige goedheid! Omdat Hij in staat was om óver alle pijn, elk
verdriet en alle zware verdrukkingen heen te zien en een vreugdevolle toekomst te
aanschouwen, is dit alles mogelijk geworden. Wonderbare Liefde Gods! Omdat Jezus voor
de zonden van Zijn aanstaande Bruid naar het kruis is gegaan. Omdat Hij in staat was om te
geloven en te vertrouwen, dat er uit die menigte van diep verloren zondaren eens een
prachtige, reine, heilige Bruid zou groeien, die Hem voortaan geen smarten meer, maar
enkel nog blijdschap en vreugde zou brengen.
Hebr. 12:2 – “Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke,
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht,
en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.”
Wat is die vreugde, broeders en zusters? Dat is die blijdschap op de dag der vreugde Zijns
harten, namelijk op Zijn huwelijksdag (Hoogl. 3:11). Dat is die blijdschap die Hij zal ervaren in
het eeuwige huwelijk straks tussen Hem en de Bruid.
Bruidegom en Bruid zullen straks in de hemel volkomen één zijn als een schitterende
symfonie. Hiervoor heeft Hij het kruis én de schande gedragen.
Oh, broeders en zusters, welke mens zal ooit in staat zijn om te begrijpen waarom Jezus van
hem of haar hield en voor hem of haar stierf? Welke mens zal ooit kunnen begrijpen, dat
Jezus notabene ook nog vreugde aan hem of haar zal ervaren? God is zo groot en zeer te
prijzen. Moge Hij u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

