


Waar is de 
Ark van het 
verbond?



1 Kronieken 15:1-29 

1 David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburcht 

en maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een 

tent voor te laten oprichten. 2 Daarna verklaarde hij dat alleen 

de Levieten de ark van God mochten dragen, want hen had de 

HEER aangewezen om zijn ark te dragen en Hem voor altijd te 

dienen. 3 Vervolgens liet hij heel Israël in Jeruzalem bijeenkomen 

om de ark van de HEER over te brengen naar de plaats die hij in 

gereedheid had gebracht. 4 Hij riep de nakomelingen van Aäron 

en de Levieten bijeen.



Vers 11 David ontbood de priesters Sadok en Abjatar en de 

Levieten Uriël, Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab en 

zei tegen hen: ‘U bent de hoofden van de Levitische families. 

U en uw verwanten moeten zich heiligen en de ark van de 

HEER, de God van Israël, overbrengen naar de plaats die ik in 

gereedheid heb gebracht. 13 Want omdat u er de vorige 

keer niet bij was, is de toorn van de HEER, onze God, tegen 

ons losgebarsten. Wij hadden toen de HEER niet 

geraadpleegd, zoals is voorgeschreven.’ 14 De priesters en 

de Levieten heiligden zich om de ark van de HEER, de God 

van Israël, over te brengen. 



15 De Levieten droegen de ark van God, zoals Mozes het in 

opdracht van de HEER heeft voorgeschreven, met draagbomen 

op hun schouders. 16 Verder beval David de hoofden van de 

Levitische families diegenen van hun verwanten te laten 

aantreden die met luide stem, onder begeleiding van 

muziekinstrumenten, van harpen, lieren en cimbalen, 

vreugdeliederen konden zingen. 

Vers 22 Kenanja, een van de Levitische familiehoofden, had de 

leiding van de stoet. Hij was vanwege zijn deskundigheid met de 

leiding van de stoet belast. 



Vers 23 Berechja en Elkana bewaakten de ark. 24 De priesters 

Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Zecharja, Benaja en Eliëzer

liepen voor de ark van God uit en bliezen op de trompetten, en 

Obed-Edom en Jechia bewaakten de ark. 

25 Zo gingen David en de oudsten van Israël en de 

bevelhebbers over duizend man op weg om de ark van het 

verbond met de HEER feestelijk op te halen uit het huis van 

Obed-Edom. 26 En terwijl de Levieten met de hulp van God de 

ark van het verbond met de HEER droegen, werden er zeven 

stieren en zeven rammen geofferd. 



27 David was gekleed in een linnen mantel, evenals de 

Levieten die de ark droegen, de zangers en ook Kenanja, 

die de stoet met zangers leidde. David droeg bovendien 

een linnen priesterhemd.

28 Onder gejuich en hoorngeschal haalde heel Israël de 

ark van het verbond met de HEER in, terwijl de 

trompetten en cimbalen klonken en er gespeeld werd op 

harpen en lieren. 



Zeven sleutels om in Gods nabijheid te komen

1. Een plaats gereed maken voor de Ark – Maak je gereed voor Gods nabijheid

2. Heiliging voor het onthalen van de Ark - Heilig je voor Gods nabijheid

3. De Ark dragen – Draag Gods nabijheid 

4. De Ark bewaken – Bewaak Gods nabijheid 

5. De Ark / Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding en lofprijs

6. De Ark op de juiste manier onthalen – op de juiste manier toetreden tot Gods 

nabijheid 

7. De Ark vreugdevol onthalen – Gods nabijheid vreugdevol onthalen



I. Maak een
plaats gereed voor
Gods nabijheid

15:1 “David… maakte voor

de ark van God een plaats

gereed door er een tent 

voor te laten oprichten.”



II. Heilig je –
wijd je 
opnieuw toe   
aan God

Heilig betekent apart 

gezet en toegewijd. 



III. Draag
Gods nabijheid

15:15 De Levieten droegen de 

ark van God, zoals Mozes het in 

opdracht van de HEER heeft 

voorgeschreven, met 

draagbomen op hun schouders.



“U weet toch dat u 

een tempel van 

God bent en dat de 

Geest van God in 

uw midden 

woont?” 

1 Korintiërs 3:16



IV. Bewaak
Gods nabijheid

15:23 Berechja en Elkana

bewaakten de ark. 24 De 

priesters Sebanja, Josafat, 

Netanel, Amasai, Zecharja, 

Benaja en Eliëzer liepen voor de 

ark van God uit en bliezen op 

de trompetten, en Obed-Edom 

en Jechia bewaakten de ark.



V. Gods nabijheid
gaat gepaard met 
aanbidding en 
lofprijs

Psalm 100:4 “Juich voor

de HEERE, heel de aarde; 

2 dien de HEERE met 

blijdschap, kom voor Zijn

aangezicht met vrolijk

gezang.” 



VI. Gods nabijheid: 
op de juiste manier
toetreden

15:27 David was gekleed in een
linnen mantel, evenals de Levieten
die de ark droegen, de zangers en
ook Kenanja, die de stoet met 
zangers leidde. David droeg
bovendien een linnen priesterhemd. 
28 Onder gejuich en hoorngeschal
haalde heel Israël de ark van het 
verbond met de HEER in, terwijl de 
trompetten en cimbalen klonken en
er gespeeld werd op harpen en
lieren.



VII. Gods 
nabijheid
vreugdevol
onthalen

25 Zo gingen David en de 

oudsten van Israël en de 

bevelhebbers over duizend

man op weg om de ark van 

het verbond met de HEER 

feestelijk op te halen uit het 

huis van Obed-Edom. 



Zeven sleutels om in Gods nabijheid te komen

1. Maak je gereed voor Gods nabijheid

2. Heilig je voor Gods nabijheid

3. Draag Gods nabijheid 

4. Bewaak Gods nabijheid 

5. Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding en lofprijs

6. Kom als een rechtvaardige priester in Gods nabijheid 

7. Onthaal Gods nabijheid net vreugde




