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HET HEILIGE DER HEILIGEN
BIDDEN EN VASTEN • SPREEK HEER...
GEBRUIK DEZE PERIODE OM: JEZELF VOOR HEM TE VEROOTMOEDIGEN, OM TE 
BELIJDEN, JEZELF TE ONDERZOEKEN EN JE OPNIEUW TE LATEN BEKLEDEN DOOR HEM. 
WAT MAG JIJ OP HET ALTAAR LEGGEN?

DE ARK VAN HET VERBOND BEVOND ZICH ACH-
TER HET VOORHANGSEL IN HET HEILIGE DER 

HEILIGEN. DAAR WAAR GODS AANWEZIGHEID 
WAS. EEN RUIMTE GEVULD MET DE ROOK EN GEUR 
VAN HET REUKOFFERALTAAR. ZO WILDE GOD TE 
MIDDEN VAN ZIJN VOLK WONEN (1 KONINGEN 
8:12). HET VERZOENDEKSEL WAS VAN PUUR GE-
DREVEN GOUD WAAR 1X PER JAAR BLOED OP GE-
SPRENKELD WERD ALS BEELD VAN JEZUS DIE ONS 
VERZOENDEKSEL IS. IN DE ARK DE STAF, DE WET 
EN HET BROOD WAT GETUIGT VAN GODS ZORG EN 
SOEVEREINITEIT. DIT WAS EEN  UITERST HEILIGE EN 
STILLE,  DONKERE PLAATS, VER WEG VAN AL HET 
WERELDSE EN DE DRUKTE! 

Eigenlijk zou die plek zo dicht bij God niet toeganke-
lijk kunnen zijn voor ons. Niet als we het van onszelf 
zouden moeten hebben. Gelukkig mogen we door het 
gescheurde voorhangsel (Jezus), wel op ieder moment 
van de dag binnenkomen. Wie je ook bent! 
» Hebreeën 10:19-23! Vaak beseffen we het wonder 
en het voorrecht daarvan niet. Deze dagen willen we 

daarbij stil staan. Na een periode van reiniging en heili-
ging, van dankbaarheid en opnieuw gevuld te worden, 
van voorbede en aanbidding willen we binnengaan in 
die enorm mooie intimiteit bij God jouw Vader. Hij staat 
al klaar om je te ontvangen, met Zijn armen wijd open!
Terug naar het Vaderhart!  Hier mag je stil worden. Dat 
vinden we vaak erg moeilijk, maar het is heerlijk om de 
tijd en rust te nemen, om je volledig te concentreren op 
Zijn aanwezigheid in je leven. Om Zijn adem te horen 
over jou. Kom zoals je bent! Hij wacht.



 KLIK HIER VOOR INLEIDING DOOR C. V.D. WOLF

01 IK ZO DICHT BIJ GOD? 

Laten we eens lezen » Exodus 33:12-23 en Exodus 
34:29-35. Dat gebeurt er dus in de aanwezigheid 
van onze heilige God. Zo bijzonder is het om bij 
Hem te kunnen komen. Misschien denk je dat dit 
niet voor jou is weggelegd? Denk je te min over 
jezelf? Ben je het niet waard? Ben je niet zo bijzon-
der?

Gelukkig zegt God vandaag de dag dit tegen jou:  
» Mattheüs 18:1-4 en Marcus 10:13-16

Dat lijkt een tegenstelling. Maar je mag bij Hem ko-
men als een kind.; niet te veel nadenken. Niet te veel 
aan jezelf twijfelen. Vol ‘kinderlijk’ enthousiasme en 
overgave. Weet dat Zijn uitnodiging voor jou staat 
als een huis. Lees maar eens de volgende uitnodi-
gende tekst: » Openbaring 22:16-17. Dus… kom! 

02 FOCUSSEN
Laten we beginnen deze periode in de rust te ko-
men. Zoek bewust een tijdstip dat goed uitkomt. 
Zoek een plek waar je echt alleen kunt zijn in de 
rust met Hem. Dat kan in huis zijn. Zorg dan dat je 
niet gestoord kan worden, ook niet door je telefoon. 
Maar het kan ook in de natuur zijn. Het is fijn om 
een periode stil te zijn na het lezen van de volgende 
Psalmen:  » Psalm 62:6-9   en Psalm 139:1-12
De volgende liederen kunnen helpen, luister ze om 
een tijd van bewustzijn te hebben, overdenk de psal-
men:

P.J. VAN DER WOLF

GEBRUIK DEZE PERIODE OM: IN ZIJN HEILIGE AANWEZIGHEID TE KOMEN. OM
GEWOON EENS STIL TE ZIJN BIJ HEM EN TE LUISTEREN.

           In Romeinen 3:23 t.m. 25 lezen we:
Want allen hebben gezondigd en derven de
heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing
in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als
zoenmiddel door het geloof in zijn bloed....   

Het woord in de grondtekst wat hier gebruikt wordt
voor 'zoenmiddel' wordt ook in Hebreeën 9:5 voor
'zoendeksel' gebruikt.

klik hiernaast maar
eens: jong of oud, je
mag in Zijn
aanwezigheid
komen!

https://vimeo.com/511041368
https://vimeo.com/510600604
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-2q9AbShGHg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z2vWRGyUVJw


03 OPGEBOUWD WORDEN 

Door in de rust en bewuste aanwezigheid van Hem 
te komen, is dit dé plek waar God je wil opbouwen. 
Hier ontvang je herstel en wil Hij je jouw identiteit in 
Hem opnieuw laten voelen en doen laten beseffen. 
Hier mag je als het ware bij Hem rond het kampvuur 
zitten en horen wie jij bent voor Hem. Wilkin van 
de Kamp heeft daar een mooi kort stukje over, kijk 
maar:

Lees hierna eens de volgende teksten: » Mattheüs 
11:28-30 en Jeremia 29:11-13

Sta open voor herstel, voor je nieuwe identiteit in 
Hem. Kan je dat gevoel toelaten in je geest, ziel en 
lichaam?

04 GOD SPREEKT
Het is bij uitstek op deze plek dat God door Zijn Hei-
lige Geest tot je wil en kan spreken. Wanneer het stil 
is geworden om je heen en wanneer het ‘vragenlijst-
je’ (wat er ook mag zijn) even aan de kant is gelegd. 
Soms spreekt Hij niet. Dat is niet erg, dat maakt je niet 
tot een minder goed christen. Soms wil Hij ook ge-
woon even lekker bij je zitten en genieten van je aan-
wezigheid. Juist hier mag je zeker weten dat Hij er is: 

» Deuteronomium 4:29 en Hebreeën 11:6 

Het heilige der heiligen is eigenlijk net als de berg-
top waar Mozes God ontmoette en met Hem sprak 
van aangezicht tot aangezicht. We geloven dat Hij 
in deze periode ook tot jou wil en kan spreken. Mis-
schien heel persoonlijk voor jouw specifieke situa-
tie. Maar ook voor het gezin, als Levend Evangelie 
Gemeente met elkaar. We zijn met z’n allen op een 
nieuwe weg, een ‘opnieuw zoeken wat God wil’. 
Open jezelf om te horen wat God hierover tegen jou 
wil zeggen. Wat legt Hij op je hart voor de gemeen-
te?  Strek je er maar naar uit en als je wil deel dat 
dan met het oudstenteam en interim-team:
 
» info@leg.nl t.n.v. God spreekt.
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HET HEILIGE DER HEILIGEN

klik hiernaast voor een
korte uitleg over de ark
van het verbond en wie
wij mogen zijn door
Pieter-Jan van der Wolf

https://www.facebook.com/wilkinvandekamp/videos/wie-ben-ik/748047405789175/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://vimeo.com/510604135


HET HEILIGE DER HEILIGEN
HET HEMELSE ORIGINEEL DE AARDSE TABERNA-

KEL DIE MOZES MOEST MAKEN, IS EEN AFSCHADUWING VAN 

DE HEMELSE TABERNAKEL EN WOONPLAATS VAN GOD.  » HE-

BREEËN 8:1-5   EN » EXODUS 25:8-9 EN » HEBREEËN 9:12 

 

DAT DE ARK DES VERBONDS OOK DAADWERKELIJK 
IN DE HEMELSE TEMPEL AANWEZIG IS LEZEN WE 
IN » OPENBARING 11:19.

De directe aanwezigheid van God en de plek waar Hij 
troont, dat is het heilige der heiligen.
Het voorhangsel, dat bij de woorden ‘Het is volbracht’ 
van Jezus, van boven naar beneden scheurde is in de 
hemel, Jezus zelf. Hij was de bedekking tussen ons en 
God, maar door die 3 woorden van Hem aan het kruis 
is Zijn vlees gescheurd, de bedekking weggehaald. 
» Hebreeën 10:19-20.
Ook de deksel van de ark des verbonds (de verzoen-

deksel), die in het heilige der heiligen staat en éénmaal 
per jaar met bloed besprenkeld werd, is in de hemel 
Jezus zelf. Niet zo verwonderlijk dat in de Hebreeuwse 
grondtekst de woorden voor ‘het voorhangsel’ en ‘de 
verzoendeksel’ uit precies dezelfde letters bestaan. Ze 
verwijzen naar elkaar, naar Jezus. Daar midden tussen 
de Cherubs op de ark daar troonde God. Slechts een 
hele minimale afspiegeling van de ontzagwekkende, 
werkelijke verschijning van Gods troon met Cherubs 
zoals Ezechiël dat zag in Ezechiël 1: 4-28. Ook Jo-
hannes ziet Gods troon in volle glorie in Openbaring 
4:1-4.
 
 
                            t

PLAATS EN MATERIAAL DE ARK VAN HET VERBOND 
WAS VOOR HET ZICHT EN TOEGANG AFGEDEKT 
DOOR HET VOORHANGSEL. HIERMEE MAAKTE GOD 
DUIDELIJK DAT DE ZONDIGE MENS NIET ZOMAAR 
IN DE AANWEZIGHEID VAN HEM KON KOMEN.
 
En toch wilde Hij hier tronen. Te midden van Zijn 
volk, in het heilige der heiligen op de verzoendeksel 
tussen de twee Cherubs in. (Exodus 25:22). De ark 
van het verbond was het allereerste voorwerp dat 
Mozes moest laten maken (Exodus 25:10). Daarmee 
geeft God aan dat het ook het belangrijkste en meest 
urgente was. Hij is immers ook de belangrijkste! De 
Eerste en de Laatste.
Het was een uit sittimhout vervaardigde kist die zowel 
van binnen als van buiten overtrokken was met goud. 
Dit hout staat voor het harde, scherpe van de mens 
dat door Hem gezuiverd is en is overtrokken met 
goud. Zo ziet Hij nu jou en mij. Ook wij mogen de 
voorwerpen van Zijn getuigenis in ons meedragen. 
De ark was afgesloten met een massief uit goud 

gedreven deksel met twee Cherubs er bovenop, 
tegenover elkaar, vleugels naar elkaar toe uitgespreid 
en kijkend naar de deksel. Uiteraard was dit niet 
van hout, maar geheel uit goud gemaakt, omdat dit 
verwijst naar Jezus die zonder zonden was. Hij is het 
zoenmiddel dat ons afdekt. De deksel hield onder 
andere de wet uit het zicht. De wet schreeuwde 
eigenlijk om vergelding, om oordeel. Het Verzoen-
deksel bedekte die aanklacht, zoals ook Jezus de 
aanklacht tegen ons afdekt. » Galaten 3:13. De ark 
was versierd met een gouden krans rondom. In de 
ark lagen een aantal voorwerpen die wezen op Gods 
verbond, zorg en trouw met Zijn kinderen en Zijn 
volk. We zien daar de twee stenen tafelen met de tien 
geboden, een kruik met manna en de (bloeiende) staf 
van de hogepriester Aaron.  Alles op en aan én in 
de ark verwijst ook direct naar Jezus en Zijn offer en 
overwinning.

t.
GEBRUIK EN BETEKENIS EÉNMAAL PER JAAR 
MOCHT DE HOGEPRIESTER VOORBIJ HET VOOR-
HANGSEL, HET HEILIGE DER HEILIGEN IN. HIJ BE-
SPRENKELDE DAN DE VERZOENDEKSEL DIE OP DE 
ARK VAN HET VERBOND LAG MET BLOED.
 
Op die manier deed hij boete voor het gehele volk. 
Hij sprenkelde bloed zeven maal vóór en zeven maal 
óp de ark. Zeven is het goddelijke getal van de volle-

digheid. Op dat moment daalde de volle heerlijkheid 
van God neer op die plek en het hele volk boog zich 
dan voor Hem neer. Ook wij mogen dit met elkaar 
als gemeente doen, doch niet éénmaal per jaar, maar 
iedere dag!
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