“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling
is op het schriftelijke onderwijs.”

De Verloren Ark
In de vroege jaren ‘80 verscheen een film over de Ark van het Verbond. Het was een Hollywood verhaal
over overheden die op zoek gingen naar de ark, maar het wekte interesse in de geschiedenis en
werkelijke verblijfplaats van de Ark van God.
Vanaf het moment dat de Ark niet meer voorkomt in de Bijbelse verhalen, zijn er meerdere claims
geweest dat de Ark zou zijn gevonden. Er zijn zelfs mensen die beweren de Ark in hun bezit te hebben.
En in de loop der tijd zijn verschillende locaties aangewezen als mogelijke huidige verblijfplaats.
Dat varieert van Ethiopië, Zuid-Afrika, Europa, Ierland tot en met Golgotha waar Jesjoea werd
gekruisigd. Anderen beweren dat de Ark zich onder de Tempelberg bevindt. Ook de berg Nebo geldt als
mogelijke optie.
In 2 Makkabeeën, dat rond 100 v. Chr. werd geschreven, staat dat de profeet Jeremia door God werd
gewaarschuwd voor de Babylonische invasie, en daarop de Ark, de Tabernakel en het Reukofferaltaar
nam en ze begroef in een grot in de berg Nebo. Hij zei tegen zijn volgelingen dat de vindplaats
onbekend moest blijven. Het volgende staat geschreven.
“In de annalen is geschreven dat de profeet Jeremia aan degenen die werden weggevoerd de opdracht
gaf om een deel van het vuur te nemen, volgens voorschrift, en dat de profeet – nadat hij hen de Wet
gaf- hen opdroeg om de geboden van God niet te vergeten, en niet te worden misleid ten aanzien van
zilveren en gouden beelden en hun aanbidding. En in soortgelijke woorden vermaande hij hen dat de
Wet niet uit hun hart mocht wijken. In dezelfde bron geeft de profeet, nadat hij een visioen had
gekregen, de opdracht dat de Tent en de Ark met hem mee moesten, en dat hij naar de berg zou gaan
waar Mozes de openbaring van God had ontvangen. En Jeremia ging daar naar toe en vond een grot, en
daarin verborg hij de Tent, de Ark en het Reukofferaltaar, en hij verzegelde de ingang. Een aantal van
zijn volgelingen ging op zoek naar die ingang, maar ze konden hem niet vinden. Toen Jeremia dat
vernam, bestrafte hij hen en verklaarde: “De plaats zal niet kunnen worden gevonden totdat God Zijn
volk opnieuw verzamelt en zijn genade laat zien.”

Die laatste zin…. “De plaats zal niet kunnen worden gevonden totdat God Zijn volk opnieuw verzamelt
en zijn genade laat zien.”... lijkt te verwijzen naar het Duizendjarig Rijk (Messiaanse Vrederijk).
De berg Nebo wordt in vers 4 van Deuteronomium 34 genoemd als de locatie van waar Mozes het
Beloofde Land mag zien. Het is ongeveer 50 kilometer ten oosten van Jeruzalem, vlakbij de oostelijke
Jordaanoever.
Als je hier meer over wilt weten, bezoek dan de website www.copper-scroll-project.com. Jim Bartfield
en zijn team verstrekken informatie die je wellicht net zo interessant vindt als wij.
Er zijn mensen die beweren dat de ark is opgenomen in de hemel omdat daar in Openbaring 11 naar
wordt gerefereerd.
Openbaring 11:19
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.
Echter, we weten dat alles dat op aarde werd gemaakt ten behoeve van de Ontmoetingstent een
afbeelding was van datgene wat in de hemel was. Lees het volgende…
Hebreeën 8:5
Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig
een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop
toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
En ook de volgende tekst…
Hebreeën 9:24
Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een
tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te
verschijnen voor ons.
Het lijkt er dus op dat de ark waarnaar wordt verwezen in Openbaring het origineel is dat Mozes had
gezien om er een kopie van te maken voor de tempel op aarde. Het is niet waarschijnlijk dat het hier om
de Ark gaat die voor de tempel was gemaakt, die uiteindelijk door de Babyloniërs werd verwoest.
Maar in alle oprechtheid, dit onderwijs gaat niet over de plaats waar de Ark zich nu bevindt, maar over
de plaats waar hij niet was. Ik ga dat verder uitleggen, dan zul je begrijpen wat ik bedoel.
In 597 v.Chr. veroverden de Babyloniërs Jeruzalem en vernietigden ze de Tempel van Salomo. In de
boeken Koningen en Kronieken wordt niet vermeld wat er gebeurde met de Ark. Er zijn mensen die
suggereren dat de ark werd meegenomen naar Babylon. Als we echter de geschiedenis bestuderen dan
zien we dat op het moment dat de Ark in handen van de vijand valt, dat ernstige gevolgen had voor die
vijand;

Op een gegeven moment werd de ark buit gemaakt toen Israël de ark had meegenomen naar het
slagveld, zonder dat ze daartoe de opdracht hadden gekregen. In 1 Samuel 4-6 lezen we dat de ark door
de Filistijnen werd meegenomen. En vervolgens wordt teruggegeven. En waarom? Waarom zouden ze
de grootste trofee die ze kunnen veroveren in een oorlog, teruggeven? In de Schrift wordt dat duidelijk.
De Ark was voor hen een vloek.
In 1 Samuel lezen we dat de Filistijnse god Dagon twee nachten achter elkaar voor de ark neerviel en dat
de mensen werden besmet met builen. Waar ze de Ark ook naar toe stuurden, daar werden de mensen
besmet. Om een lang verhaal kort te maken, ze stuurden de ark terug naar Israël.
Dat is een van de redenen waarom ik niet kan geloven dat de Ark is meegenomen naar Babylon, en dat
hij in plaats daarvan ergens is verstopt. Want anders zou de aanwezigheid van de Ark ook op de
Babyloniërs een negatieve invloed hebben gehad. Hoe dan ook, of de Babyloniërs de ark wel of niet
meenamen, de Ark was verdwenen.
Zoals al eerder genoemd, aan de hand van 2 Makkabeeën, is opgetekend dat de profeet Jeremia opdracht
gaf de Ontmoetingstent en de Ark naar hem mee toe te brengen. Hij ging op weg naar de berg vanwaar
Mozes zicht kreeg op Gods beloofde land. Toen hij aankwam op de berg, vond Jeremia een schuilplaats
in een rots; hij verborg daar de tent, de Ark en het reukofferaltaar en sloot de ingang af.
Of je nu wel of niet gelooft in hetgeen er in 2 Makkabeeën is opgeschreven is niet belangrijk. Het
belangrijkste is dat de Ark ergens mee naar toe is genomen, en sindsdien nooit is teruggekomen. Dat is
belangrijk. Want dat betekent dat de Ark zich NIET in de tweede tempel bevond.
Laten we dat nader bestuderen. Het betekent dat onderdelen van de Wet ten aanzien van de Ark niet
konden worden uitgevoerd ten tijde van de tweede tempel, de tempel waarin Jesjoea zelf heeft
gewandeld. Werd die tempel zonder de Ark dan wel echt gezien als “Huis van God”? Natuurlijk wel!
Denk maar eens aan wat Jahweh zegt over de tweede tempel…
Haggai 2:10 (HSV)
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE
(JHWH) van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE (JHWH) van
de legermachten
En denk eens aan de woorden van Jesjoea…
Johannes 2:16
En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het
huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.
Dus het was nog steeds het huis van God.
Toen Pompey Jeruzalem in bezit nam ging hij de tempel binnen om te onderzoeken waarin de Joden
geloofden. De meeste mensen in de oude wereld geloofden in veel verschillende goden, maar toen
Pompey het Heilige der Heiligen in de tempel betrad, zag hij geen beelden of afbeeldingen. Het enige
dat hij zag was een beschreven boekrol. Hij raakte er door in de war. Hij kon zich niet voorstellen hoe
deze mensen een god konden aanbidden…die ze niet eens konden zien. Daarop gaf hij de opdracht om
de stad en de Tempel weer op te bouwen.

Als hetgeen hier over Pompey wordt verteld waar is, bevestigt het, dat de Ark niet aanwezig was in de
Tweede Tempel. Dus, het Heilige der Heiligen in de Tweede Tempel was een lege kamer. De Ark van
het Verbond stond er niet in. Waar was de ark? Niet in de tempel. Dat weten we zeker. Er werd niet over
gesproken in Ezra en Nehemia toen het zuidelijke koninkrijk terugkeerde naar Jeruzalem en toen de
muren EN de tempel werden herbouwd.
Ook het boek Hebreeën is in dit verband het bestuderen waard. Er wordt aangenomen dat dit boek
VOOR de vernietiging van Jeruzalem in 70 n. Chr. werd geschreven. Laten we het volgende daarom
bestuderen…
Hebreeën 9:3-4
3
Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der
heiligen werd genoemd, 4 met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met
goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron,
die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond.
Er wordt hier in de verleden tijd gesproken, alsof men wil zeggen dat de Ark van het Verbond er niet
was in de tweede Tempel. Velen zullen daarop zeggen dat het boek Hebreeën werd geschreven na de
verwoesting. Maar als we het volgende lezen kan dat niet het geval zijn…
Hebreeën 8:1-5
1
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.
2
Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en
niet een mens. 3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren.
Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren. 4 Want als Hij op aarde zou
zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters ZIJN, die volgens de wet gaven
OFFEREN. 5 Deze priesters DOEN DIENST in een afbeelding en schaduw van de
hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien
van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld
dat u op de berg getoond is.
Hier wordt in de tegenwoordige tijd gesproken. De tempel was nog aanwezig en de priesters deden nog
steeds dienst in de tempel ten tijde dat dit boek werd geschreven. Toch ontbrak de Ark van het Verbond
in het Heilige der Heiligen. Voerden ze de Wet dan uit zonder de ark? JA! Dat deden ze inderdaad. Zelfs
in de tijd van Jesjoea. De Ark van het Verbond bevond zich NIET in de tempel in de dagen van Jesjoea.
Wat zegt dit ons? Het laat ons zien dat we leven naar de Wet kunnen nastreven zonder dat alles
aanwezig is dat door die Wet wordt voorgeschreven. Zelfs in de dagen van Jesjoea was de Ark van het
Verbond NIET aanwezig. Toch predikte en gehoorzaamde Jesjoea de Wet.
Wat hebben wij daaraan? Het laat ons zien dat we niet alle dingen uit de tempel nodig hebben om de
Wet na te leven. We moeten die dingen volgen, die we kunnen volgen.
Als iemand zegt dat we vandaag de dag de Wet NIET KUNNEN gehoorzamen omdat niet alle
elementen aanwezig zijn die in die Wet worden beschreven, antwoord ik dat Jesjoea zich in dezelfde
situatie bevond, maar dat Hem dat niet tegenhield.

Als je een element mist waarover de Wet voorschriften heeft, kun je dat gedeelte eenvoudigweg niet
uitvoeren. Maar daarmee wordt de Wet niet in zijn geheel afgeschreven. Het betekent alleen dat je dat
specifieke gebod uit Torah niet kunt navolgen. Bijvoorbeeld, als er een maximale snelheid van 70 km/u
geldt op een weg naast een stuwmeer, dan moet je dat voorschrift gehoorzamen. Maar als de dam
doorbreekt en de weg wegspoelt, kun je je dan nog aan die maximale snelheid houden? Natuurlijk niet,
de weg is immers verdwenen. Maar, betekent dat ook dat we op andere plekken niet langer hoeven te
gehoorzamen aan stopborden, verkeerslichten en andere snelheidsmaatregelen? Natuurlijk niet. We
houden ons er nog steeds aan. Op het moment dat de weg is hersteld, geldt de wet opnieuw voor die
weg.
Datzelfde principe kunnen we toepassen op de onderdelen van de Wet die betrekking hebben op de
tempel, de priesters en alles wat daarmee te maken heeft. We moeten de Wet nog steeds gehoorzamen,
maar de onderdelen die gaan over de priesters of de tempel kunnen we niet gehoorzamen totdat alle
dingen zullen worden hersteld. En die dag zal er komen volgens Jesaja 2:3 en Micha 4:2...
Isaiah 2:3, Micah 4:2
Vele (heiden)volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en
zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de
HEERE uit Jeruzalem.
Maar totdat die dag komt, doen we ons best om te gehoorzamen aan die dingen waartoe we de
mogelijkheid hebben. Dus het feit dat de Ark van het Verbond NIET in de tempel was in de dagen van
Jesjoea laat ons zien dat er geen excuus is om de Wet niet na te volgen. In feite laat het ons zien dat we
gehoorzaam moeten zijn aan de dingen die mogelijk zijn, niet aan de dingen die niet mogelijk zijn.
Volgens de woorden van Jesjoea in Mattheus 23...
Mattheus 23:1-3
1
Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: 2 De schriftgeleerden en de Farizeeën
zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; 3 daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen,
neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen
het zelf niet.
We bidden dat het jouw verlangen wordt om het voorbeeld van onze Redder te volgen in het streven
naar gehoorzaamheid van die elementen die voor ons mogelijk zijn. Zoals hij opdroeg in Mattheus 23
toen er geen Ark was in het Heilige der Heiligen.
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

