
 

E.K . De Pottenbakker.  Kortrijk,  31 januari 2021.           

                              Prediking;     Daniël van Dingenen.  ( via Weekbundel) 

 

                       Covid 19.          Quarantaine. 

Een tijd of periode dat we stilgezet worden; ook als christen. Dit is wel 
even aanpassen. DIT zijn we niet gewoon! 

Wat is de bedoeling van dit alles, of waarom laat God dit toe? 

In mijn stille periodes werd ik bepaald bij Handelingen 19. 

1- Handelingen 19. Ganse hoofdstuk . Hoe daar toen de Gemeente in 
moeilijke tijden terug vorm nam. – Hoe valse leraars gestraft 
werden; - hoe afgodendienaars voor opschudding zorgden. 

2- Genesis 19. Ganse hoofdstuk. De verwoesting van Sodom en 
Gomorra.   -  Lot en zijn dochters. 

3- Exodus 19. Ganse hoofdstuk.  De verschijning des Heren op de 
berg Sinaï; Indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond 
bewaart.  …………waar staan wij vandaag? 

4- Leviticus 19. Ganse hoofdstuk.  Levensheiliging.  Waarom? De Heer 
spreekt en wij  Zijn ook Zijn volk.  16 X    IK BEN DE HERE, UW GOD. 

5- Numeri 19.  Ganse hoofdstuk. Een altoos durende inzetting. Het 
reinigen door besprenkeling van het water der reiniging. Het bloed 
van de vaars waaraan geen gebrek was; WORDT GESPRENKELD; 

Jezus’ bloed is ook vergoten ; gesprenkeld om ons te reinigen van 
alle zonden;   volkomen rein. 

6- Deuteronomium 19. Ganse hoofdstuk. Per ongeluk iemand doden, 
geen bloedschuld.   – Rechtvaardig oordelen ; hoe staat het 
vandaag in onze rechtstaat ? 

7- Jozua 19. Ganse hoofdstuk. Rechtvaardige verdeling van het 
erfdeel. Op te merken; Jozua, de uitredder; ontvangt een erfdeel in 
hun midden. Vandaag; Jezus in het midden, is het ook ons 
verlangen vandaag dat De Redder in ons midden is? 



8- Richteren 19. Ganse hoofdstuk. Schanddaad te Gibea. 
Verschrikkelijk . Ook in onze dagen nu, gebeuren zulke 
verschrikkelijke dingen en worden door goddelozen nog 
gepromoot ook. Kijk naar de filmindustrie. Walgelijk!  

9- 1 Samuël 19. Ganse hoofdstuk. De koning door de Here gekozen 
moet vluchten voor de koning die door het volk is gekozen. 

10- 2 Samuël 19.  Ganse hoofdstuk. Verdriet over een zoon;  Davids 
terugkeer naar Jeruzalem; onderhandelingen om vrede te sluiten 
tussen volken en broeders. Hoe is dat vandaag in de wereld? 

11- 1 Koningen 19. Ganse hoofdstuk.  Elia’s tocht naar Horeb, 40 dagen 
en 40 nachten. – De openbaring Gods in Horeb. – de roeping van 
Elisa. Waar zijn vandaag Gods profeten? 

12- 2 Koningen 19. Ganse hoofdstuk. Ten tijde  van Koning Hizkia; de 
voorzeggingen van Jeruzalems bevrijding; Het gebed van Hizkia: 
Neig, Here ,Uw oor en hoor; open Here , Uw oog en zie; hoor ons 
gebed in deze tijd; hoor de boodschap.  Wat is vandaag ons gebed? 

13- 1 Kronieken 19. Ganse hoofdstuk. Zware strijd tegen de 
Ammonieten en de Arameeërs. Maar, de Heer geeft de 
overwinning. 

14- 2 Kronieken 19. Ganse hoofdstuk. Koning Josafat regelt de 
rechtspraak. In de vreze des Heren zult gij handelen; in 
getrouwheid en met een volkomen hart. 

15- Job 19. Ganse hoofdstuk. Zware klacht en smeekbede. Job wordt 
door iedereen genegeerd, ontweken, verafschuwd. Hij denk zelfs 
door God verlaten te zijn. In zo’n ziek lichaam. Ondanks alles is zijn 
hoop op God. Maar ik weet: mijn Losser leeft! 

16- Palm 19. Ganse hoofdstuk. Gods majesteit in de schepping en de 
Wet. De vreze des Heren is rein. 

17- Spreuken 19. Ganse hoofdstuk. Een les voor iedere dag. Wie zich 
over de arme ontfermd, leent de Here; Hij zal hem zijn weldaad 
vergelden.  



18- Jesaja 19. Ganse hoofdstuk. Gods heilsplan met Egypte; Syrië en 
Israël. Zij zullen samen de Here dienen. Mijn volk; Mijn werk; Mijn 
erfdeel. 

19- Jeremia 19. Ganse hoofdstuk. Waarschuwing van de Here via Zijn 
profeet Jeremia; de pottenbakkerskruik. Als beeld aan stukken 
geslagen, omdat zij hun nek hebben verhard om niet naar Gods 
woorden te horen. 

20- Ezechiël 19. Ganse hoofdstuk. Klaaglied over Israëls vorsten. De 
jonge leeuw wordt tot zwijgen gebracht. De prachtige wijnstok 
wordt uitgerukt; er blijft niets meer over van wat de Heer zou 
kunnen behagen. 

21- Mattheüs 19. Ganse hoofdstuk. Jezus spreekt; eindelijk; DE 
PROFEET. ………..   Ook naar Hem hebben zij ook niet geluisterd. 
Nochtans, Hij spreekt; Hij zegent; Hij waarschuwt en Hij nodigt uit 
en Hij weent. 

22- Lucas 19. Ganse hoofdstuk. Bekering van Zacheüs;  wat doen we als 
de Heer ons een opdracht geeft of iets of iemand toevertrouwd? – 
Gezegend ,Hij die komt in de Naam van de Heer. En dan de 
tempelreiniging.  De heilige plaats, Gods bedehuis was tot een 
rovershol geworden.  Hoe staat het vandaag in onze wereld? 

23- Johannes 19. Ganse hoofdstuk. Het lijden en sterven van onze 
Heer, Jezus;   -Zie, de Mens – De kruisiging; het kruis dat ons 
redding brengt; - onze schuld gedragen aan het kruis. De grootste 
genade ooit. Uniek in het ganse heelal. In de hemelen en op aarde.  
Eénmaal en voor altijd. Dank u , Heer! Voor mij ; voor ons. 

24- Openbaring 19. Ganse hoofdstuk. Overwinning op Babylon; geen 
verwarring meer. Alle eer aan onze God. – de bruiloft van het Lam; 

- Alleen God aanbidden; - Christus, “ HET WOORD GODS”; 
getrouw en waarachtig ; de volle Waarheid;  Koning der 
koningen en Here der heren    - het beest en de valse profeet 
overwonnen. 

De Heer toont Zijn majesteit en macht. Gans het Woord Gods zal ons 
vandaag; ook in deze periode van onrust en vertwijfeling; leiden en 



vertroosten en bevestigen dat Hij heerst in ons leven en in de 
gemeente. 

 

Welke paralellen zien wij vandaag; 2021; in de wereld; in de 
gemeente en in ons persoonlijk leven. Het is goed om hierbij stil te 
staan. Heer , toon ons Uw weg; geef ons wijsheid die van U komt. 

 

Nog 1 ding; Quarantaine;   het Franse woord voor het getal 40.  

In Quarantaine; je wordt afgezonderd voor een tijd van de 
medemens om een ander niet te besmetten; (geen 40 dagen) 

Afgezonderd, apart gezet……….. om te herstellen; om je voor te 
bereiden op wat komen gaat. 

Heilig betekent; afgezonderd of apart gezet voor en in de dienst van 
de Heer.  Kijk naar Mozes; 3x 40 jaar. Boven op de berg; 40 dagen 
en 40 nachten.  Elia, 40 dagen en 40 nachten;  de Heer Jezus, na 
Zijn doop, door de Geest gedreven in de woestijn, 40 dagen en 
nachten om Zich voor te bereiden wat er komen gaat. Hij is 40 
dagen verschenen aan zijn apostelen en discipelen na Zijn 
opstanding om hen voor te bereiden op wat komen zou.   We 
worden stil gezet met een bedoeling; laten we de Heer bidden 
welk  doel we moeten nastreven; in alle nederigheid en het van 
Hem te verwachten in en door de kracht van de Heilige Geest. 

Voor vandaag;   Judas vs 19 -21. Bewaar uzelf in de liefde Gods en 
bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof.   Hoe? Dat lees je verder. 

Ter bemoediging !!!   Jesaja 65: 17 -19.  Maar gij zult u verblijden en 
juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep.  

De Heer zegene ons allen !                    Alle eer aan Hem. 

 

 


