
Elk zijn Ark 

De Ark van Noach 

 

Het zal je misschien verwonderen maar er heeft in de Bijbelse geschiedenis altijd wel 

een vorm van een Ark bestaan. 

Noach betekent  “Rust, vrede” 

Gen.6:14: “Maak u een Ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar 

van binnen en van buiten met pek bestrijken.”  

Gen.7:18: “Toen de wateren zeer toenamen en sterk wiesen boven de aarde, dreef 

de Ark op de wateren.”  

De Ark was een meesterwerk voor zijn tijd ! 

 

Mosheh 

 

We zien dit ook bij Mosheh en zijn naam betekent “uit het water getrokken”.  

We weten dat Mosheh de opdracht had gekregen een Ark te bouwen.  

Ex.25:10: “ Zij moeten dan een Ark van acaciahout maken, twee en een halve el 

lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog.” 



Zelfs Mosheh leefde voor een korte tijd in een Ark. 

Ex.2:3: “ Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een 

mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin 

en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl.”  

De Mechon bible zegt (Hebreeuws-Engels):  

she took for him an Ark of bulrushes. 

 

Ieder van ons heeft als het ware een levende Ark in zich. 

Ik wil u meenemen in de tabernakel tot aan het allerheiligste. Je kunt het 

vergelijken met het innerlijke van de mens. Het was een plaats waar de 

Eeuwige Zijn tien woorden liet bewaren en die horen ook bij ons in ons 

innerlijke te zijn: dingen van waarde, eeuwigheidswaarde! 

Ook u en ik bezitten zo’n ark diep in ons, een kist waar zeer bijzondere 

voorwerpen in de vorm van herinneringen bewaard worden. Durf het aan om 

deze ruimte open te stellen voor onze Hogepriester.   

Hij gaat je laten nadenken over dingen die opbouwend waren, maar soms ook 

traumatisch konden zijn. Je doorleeft in alle eerlijkheid je zegeningen maar ook 

je zorgen en problemen, ondanks dat er “voorwerpen” in onze ark liggen die 

herinneren aan moeilijke tijden. 

Als we door weten te dringen in onze problemen en we hiermee vooral met 

onszelf en met Hem in verzoening komen, zal dit ongekende vrede geven. Een 

vrede die toegang geeft tot een opbouwende spiritualiteit. Vaak is de weg tot 

onze ark versperd door vervelende ervaringen, jeugdtrauma’s, een versplinterd 

Godsbeeld door onjuiste en een streng dogmatisch geloofskader enz…..  

Met andere woorden: de juiste maten van de tabernakel en de ark in ons 

bestaan zijn vaak beschadigd. Om meer zicht op je “ark” te krijgen, zullen we 

meer tijd voor onszelf moeten gaan nemen, samen met de bouwer van onze 

ark. 

Leer uzelf te accepteren, laat de Heer een nieuwe ark bouwen in uzelf met de 

juiste maten. Doet dit in overeenstemming met Hem, want Hij is de beste 

bouwmeester. 

Zo leren we op de juiste wijze met onze geest om te gaan door te bidden, 

creatief te zijn en ons tijdens dit alles open te stellen voor G’d “onze Maker”. 

Met al deze bekwaamheden heeft u weer de tijd en bent u (weer) in staat om in 

het allerheilige van uzelf te kijken. 



Daar waar “uw ark” zich bevindt!  

Straks gaat de Tempel G’ds zichtbaar worden en de Eeuwige zal zien of er 

overeenstemming is tussen wat we in onze Ark hebben en dat wat in de hemel 

is!  

Nog een gezegende dag. 

In Yeshua verbonden! 


