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Hoe moet er omgegaan worden met “de ark van het verbond”? 

Exo.25:1=>”Toen sprak de HEERE tot Mozes:”                                     

Exo.25:8-10=>”En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, 

zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal 

tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn 

voorwerpen, zó moet u het maken. Ook moeten zij een ark van 

acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte 

anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el.”                                           

Exo.25:21-22=>”Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark 

leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven 

zal.”                                                                                                    

Exo.37:1-9=>”Bezaleël maakte vervolgens de ark van acaciahout; zijn 

lengte was tweeënhalf el, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte 

anderhalve el….En de cherubs hielden hun beide vleugels naar boven 

uitgespreid, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekten. 

Hun gezichten waren naar elkaar toe gericht; de gezichten van de 

cherubs waren naar het verzoendeksel gericht.”                                                 

Exo.40:1-3=>”Toen sprak de HEERE tot Mozes: Op de eerste dag 

van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, 

opbouwen.”                                                                                         

Exo.40:20-21=>”Toen nam hij de getuigenis en legde die in de ark. Hij 

bevestigde de draagbomen aan de ark en legde het verzoendeksel 

boven op de ark. Hij bracht de ark in de tabernakel, hing het 

voorhangsel ter afscherming op en schermde de ark van de getuigenis 

af, zoals de HEERE Mozes geboden had.”                                                  

Exo.40:34-38=>”Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en 

de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat 

Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk 

daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde. 

Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de 

Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, 

braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de 

HEERE was overdag op de tabernakel, en ’s nachts was er een vuur in, 

voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.” 

Num.4:1-20:                                                                             

Num.4:1=>”De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:                              

Num.4:4-5=>”Dit is de dienst van de nakomelingen van Kahath in 

de tent van ontmoeting: de zorg voor het allerheiligste. Bij het 

opbreken van het kamp moeten Aäron en zijn zonen komen en het 

voorhangsel ter afscherming losmaken, en daarmee moeten ze de ark 
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van de getuigenis bedekken.”                                                   

Num.4:15=>”Als Aäron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp 

het bedekken van het heiligdom en van alle voorwerpen in het 

heiligdom voltooid hebben, mogen de nakomelingen van Kahath daarna 

komen om alles te dragen; maar zij mogen dat heilige niet aanra-

ken, opdat zij niet sterven. Dit is wat de nakomelingen van Kahath 

in de tent van ontmoeting moeten dragen.”                                              

Num.4:19-20=>”Maar dit moet u voor hen doen, opdat zij in 

leven blijven en niet sterven als zij tot het allerheiligste 

naderen: Aäron en zijn zonen moeten naar binnen gaan en hun 

hun taken opleggen, iedere man zijn dienst en wat hij dragen 

moet. Zij mogen echter niet naar binnen gaan om het heilige te 

zien, al is het maar een ogenblik, want dan zullen zij sterven.” 

Lees de nauwgezette manier waarop alles bedekt, ingepakt en 

vastgemaakt moest worden van de tent van ontmoeting, opdat de 

dragers niet zouden sterven. Zij mochten niets zien of aanraken van 

het heilige! 

Deut.10:4-5,8=>”vers 4-5-“Toen schreef Hij op de tafelen, overeen-

komstig de eerste tekst, de Tien Woorden die de HEERE tot u gespro-

ken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u 

daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, 

daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt 

had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de HEERE mij geboden had.”      

Vers 8 -“In die tijd zonderde de HEERE de stam Levi af om de ark van 

het verbond van de HEERE te dragen, om voor het aangezicht van 

de HEERE te staan, om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, 

tot op deze dag.” 

Joz.3:6-7=>”En tegen de priesters zei Jozua: Neem de ark van het 

verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het 

verbond op en gingen voor het volk uit. Want de HEERE had tegen 

Jozua gezegd: Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen 

van heel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal zoals Ik met 

Mozes geweest ben.”                                                                          

Joz.3:15-17=>”En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan 

kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen, in het 

water gedompeld waren, aan de rand van het water – de Jordaan was 

helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst – bleef 

het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam 

heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartham ligt. En het water 

dat naar de zee van de Vlakte, de zoutzee, stroomde, verdween; het 
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werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover Jericho. Maar de 

priesters, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, 

stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En 

heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van 

de Jordaan voltooid had.” 

1 Sam.6:1-21: De Filistijnen ervaren hoe de HEERE God hen straft voor 

het onrechtmatig vasthouden van de ark! Zij zetten de ark op een 

wagen en laten de koeien hun eigen weg vinden terug naar Israël! 6:14 

– Zie wat er vervolgens gebeurt!                                                                                    

1 Sam.6:19-20=>”Maar de HEERE doodde sommigen van de 

mannen van Beth-Semes, omdat zij in de ark van de HEERE 

hadden gekeken. Hij doodde van het volk zeventig man van de 

vijftigduizend man. Toen bedreef het volk rouw, omdat de HEERE het 

volk een grote slag had toegebracht. Toen zeiden de mannen van Beth-

Semes: Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de 

HEERE, deze heilige God? En naar wie van ons zal hij gaan? 

(Zij mochten immers het heilige niet aanraken en er zelfs niet naar 

kijken, opdat zij niet zouden sterven! De HEERE God had 

gewaarschuwd! o.a. Num.4) 

1 Sam.7:1-2=>”Toen kwamen de mannen van Kirjath-Jearim, haalden 

de ark van de HEERE en brachten die in het huis van Abinadab, op 

de heuvel en zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van 

de HEERE zorg te dragen.” 

2 Sam.6:1-23:                                                                                            

2 Sam.6:4-7=>”Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. 

Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en 

Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zij 

haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, 

met de ark van God, en Ahio liep voor de ark uit. David en het hele 

huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de HEERE, met 

allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, 

met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cimbalen. Maar toen zij bij 

de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar 

de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. 

Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en God 

strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar 

bij de ark van God.” (Lees de waarschuwing van de HEERE God – 

Num.4) 
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De HEERE God heeft geboden om op een gepaste manier om te 

gaan met de zorg voor het allerheiligste. Hij verwacht dat er 

gehoorzaamd wordt en op een correcte en bedachtzame manier 

wordt omgegaan met zijn verordeningen, opdrachten, geboden 

en verboden!                                                                                   

Neem een voorbeeld aan de bestraffing van Uzza! 

1 Kon.3:7-15=>”…vers9-10-“Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam 

hart,..Het was goed in de ogen van de HEERE, dat Salomo dit gevraagd 

had…”                                                                                                  

1 Kon.8:1-11=>”vers 1-Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen 

en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de 

Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het 

verbond van de HEERE over te brengen uit de stad van David, dat 

is Sion…”                                                                                             

2 Kron.35:1-3=>”Daarna hield Josia het Pascha voor de HEERE in 

Jeruzalem. En zij slachten het paaslam op de veertiende van de eerste 

maand. Hij stelde de priesters aan in hun taken, en spoorde hen 

aan voor de dienst van het huis van de HEERE. En hij zie tegen de 

Levieten, die heel Israël onderwezen, die voor de HEERE heilig waren: 

Plaats de heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van David, 

de koning van Israël, gebouwd heeft; u behoeft die niet meer op 

uw schouders te dragen. Dien nu de HEERE, uw God, en Zijn volk 

Israël.”                                                                                                      

2 Kron.36:11-23 =>”…18-Alle voorwerpen van het huis van God, de 

grote en de kleine, de schatten van het huis van de HEERE…dat alles 

bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God…”                  

Hebr.8-10:”…8:1-2-“De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij 

spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet 

aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is 

een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de 

Heere heeft opgericht en niet een mens…9:14-hoeveel te meer zal 

het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos 

aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de 

levende God te dienen…10:1-Want de wet, die slechts een schaduw heeft 

van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen 

zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit 

ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid 

brengen…10:14-15-Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd 

worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt 

het ons ook…” 
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Hebr.12:18-29:”…vers28-29-Laten wij daarom, omdat wij een 

onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en 

daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met 

ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.” 

Opb.11:15-19=>”En de zevende engel blies op de bazuin, en er 

klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de 

wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal 

Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die 

voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde 

en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de 

Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote 

kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de 

volken zijn toornig geworden, en Uw troon is gekomen en daarmee ook 

het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te 

geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan 

hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te 

vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de 

hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar 

in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, 

donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” 

De Heere God is de Schepper! Wij zijn Zijn schepselen! 

Gehoorzaam de Heere God en doe dat met eerbied en respect!                  

Wil je weten wat God van jou verwacht? Lees Zijn Woord, de Bijbel! 

Volg niet jouw eigen inzicht, overtuiging, buikgevoel, maar tracht te 

verstaan wat de wil van de Heere God is! 

Efe.5:10,17=>vers 10-”en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.” 

Vers 17-“Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van 

de Heere is.”                                                                                          

Fil.4:4-9=>”Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd 

u. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en 

de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat 

waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat 

lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets 

prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en 

gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God van de vrede zal 

met u zijn.”  

Wij leven wel in de wereld, maar wij zijn niet van deze wereld! 


