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Koning Manasse 

2 Kron.33:1-20=> 

Manasse was 12 jaar oud, toen hij koning werd, in plaats van zijn 

vader Hizkia. (2 Kron.32:33; 2 Kron.33:1)                                                                                           

Zijn vader had hem een goed voorbeeld gegeven!                                             

(2 Kron.29:2,5-10;31:20-21 o.a.)                                                            

Manasse is een voorbeeld van “elke zonde” die je maar kunt 

bedenken! (Er is “niets nieuws onder de zon”…)                                                                                            

Manasse is tegelijkertijd ook een voorbeeld van een zondaar, die 

tot inkeer komt, en zich wendt tot de HEER, in het moment van 

benauwdheid! 

2 Kron.33:2=>”Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, 

overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE 

van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had.”                                

Zijn vader Hizkia had tijdens zijn koningschap juist alles terug in 

orde gebracht, wat zijn eigen vader, Achaz, de opa van Manasse, 

ontheiligd, ontreinigd en kapot gemaakt had!(2 Kron.28:19-27;29:5-8 o.a.) 

Wat heeft koning Manasse o.a. gedaan?: 

De offerhoogten herbouwd! (33:3)                                                       

Altaren voor de Baäls opgericht! (33:3)                                                 

Gewijde palen neergezet! (33:3)                                                   

Gebogen en gediend voor heel het leger aan de hemel! (33:3) 

Altaren gebouwd in het huis van de HEERE! (33:4-5)                                

Altaren gebouwd in beide voorhoven van het huis van de HEERE!                                                                                                       

Zijn zonen door het vuur laten gaan! (33:6)                                             

Hij duidde wolken! (33:6)                                                                             

Hij deed aan wichelarij! (33:6)                                                                 

Hij deed aan toverij! (33:6)                                                                          

Hij stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan! (33:6)                    

Hij zette een afgodsbeeld in het huis van God! (33:7) 

2 Kron.33:6b=>”Hij deed zeer veel slechts in de ogen van 

de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken.”                            

Kende Manasse het wetboek van Mozes (dan) niet?                                        

Was het slechte voorbeeld van zijn opa Achaz debet aan Manasse’s 

levenshouding?                                                                                          

Was opa’s voorbeeld sterker dan papa Hizkia’s voorbeeld? 
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Lev.18:21=>”U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan 

de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet 

ontheiligen. Ik ben de HEERE.”                                                                

Deut.18:9-14=>”Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u 

geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden 

van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon 

of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, 

die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een dodenbezweerder 

of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want 

iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. 

En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze 

volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn 

tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken die ú uit hun 

bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. 

Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan.”                                

2 Kron.28:3=>”maar hij (Achaz) ging in de wegen van de koningen 

van Israël. Bovendien maakte hij gegoten beelden voor de Baäls. 

Hij was het die reukoffers in rook liet opgaan in het dal Ben-Hinnom. 

Hij verbrandde zijn zonen in het vuur, overeenkomstig de gruwel-

daden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de 

Israëlieten verdreven had.”                                                                        

Hoe kun je al deze praktijken beoefenen Manasse?                                      

Je moet toch (zeker) beter weten? Heb je de kronieken van je 

voorouders dan niet (na)gelezen?                                                                     

Ken jij Gods richtlijnen? Heb jij gehoord van Gods toorn?                                                              

Het komt (zeker) niet door het voorbeeld van je vader, Hizkia! 

Het gevolg van Manasse’s levenshouding en afdwaling laat 

niet lang op zich wachten!:  

2 Kron.33:9=>”Manasse liet Juda en de inwoners van Jeruzalem 

dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die de HEERE 

van voor de ogen van de Israëlieten weggevaagd had.”                             

De HEERE God probeert hen tot inkeer te brengen, maar er wordt 

niet geluisterd!: 

2 Kron.33:10=>”De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, 

maar zij sloegen er geen acht op.” (Wat bezielt hen? Niet slim!) 

De HEERE God grijpt (tenslotte) in: 

2 Kron.33:11=>” Daarom  bracht de HEERE over hen de bevel-

hebbers van het leger die de koning van Assyrië had. Zij namen 
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Manasse met haken gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen 

en brachten hem naar Babel.”                                                               

Let op de reactie van Manasse, nadat hij gevangen genomen is!: 

Een respons die je misschien niet 1,2,3, verwachten zou! 

Aangezien hij zeer veel slechts heeft gedaan in de ogen van de 

HEERE om Hem tot toorn te verwekken! (2 Kron.33:6) 

2 Kron.33:12-13a=>Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het 

aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij verne-

derde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, en 

bad tot Hem.”                                                                      

Welke respons zou jij van de HEERE God verwachten voor de grote 

zondaar Manasse?                                                                                             

Zou jij zowiezo een respons verwachten? Gezien de zwaarte van de 

gepleegde feiten! (Menselijke vergelijkingen, overpeinzingen…)                                                                                    

Niet vergeten, de HEERE God is geen mens! Hij valt nooit te 

vergelijken met menselijke gedachten, redenaties en reacties!                                                                                       

Kijk naar de reactie van de HEERE God!: (Wauw!!!) 

2 Kron.33:13b-c=>”En Hij liet Zich door hem verbidden, ver-

hoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in 

zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.” 

Wauw! Wie zou dat voor mogelijk hebben gehouden!                                 

Gelet op de (zwaarte van de) gepleegde zonden van Manasse!                                                    

God liet Zich verbidden!                                                                         

God verhoordt de smeekbede van Manasse!                                              

God brengt hem terug in Jeruzalem!                                                             

De zondaar Manasse komt dan tot erkentenis!                                     

De HEERE is daadwerkelijk God! (wauw!!!)                                                                      

Wat een barmhartige God!                                                                   

Wat een berouwvolle zondaar!                                                                  

Let op wat Manasse doet vervolgens!: 

2 Kron.33:15-16=>”Ook nam hij de vreemde goden en het 

afgodsbeeld uit het huis van de HEERE weg, en al de altaren die 

hij gebouwd had op de berg van het huis van de HEERE en in 

Jeruzalem, en wierp ze buiten de stad. Hij herbouwde het altaar 

van de HEERE en bracht daarop dank- en lofoffers en zei tegen 

Juda dat zij de HEERE, de God van Israël moesten dienen.” 

Manasse begon slecht, maar kwam tijdens zijn gevangenschap tot 

het punt, dat hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig pro-

beerde te stemmen en richtte in gebed zijn smeekbede tot de HEERE!                                                                                 



Koning Manasse – gvcmaastricht – Ruud Verheijen. 

 

4 

 

Na aankomst in Jeruzalem probeert hij zijn fouten te herstellen!  

Hij herbouwt wat hij heeft kapot gemaakt.                                                     

Hij verteld de inwoners van Juda dat zij de HEERE, de God van 

Israël, moeten (gaan) dienen!                                                                                                     

Het lijkt er op dat hij zijn leven een ‘op God gerichte’ positieve 

draai heeft kunnen geven.                                                                                                        

Dat hij op het einde van zijn leven de focus op de HEERE God 

probeerde te houden!                                                                                                 

Spijtig genoeg heeft zijn slechte voorbeeld, in de vele jaren voor 

zijn berouw, een negatief blijvende impact, gemaakt op het volk.                   

Hij heeft niet iedereen volledig mee kunnen krijgen in zijn eigen 

bekeringsproces! Ten dele is hij geslaagd, maar er blijven nog werk-

punten over om op te lossen! (Het kost soms tijd om te veranderen…!) 

2 Kron.33:17=>”Toch bleef het volk nog wel op de offerhoogten 

offeren, maar alleen aan de HEERE, hun God.” 

Conclusie=>                                                                                                                        

”Hoge bomen vangen veel wind!”                                                             

Dit telt zeker (ook) voor de koningen van Juda!                                           

Het telt (ook) zeker voor koning Manasse!                                                 

Het voorbeeld van de koning ligt (toch) onder een vergrootglas!                                            

Het vraagt inspanning, wilskracht, mindset, om juist te leven!(Kies!) 

Kennis van Gods woord, Gods richtlijnen!(Is levensnoodzakelijk!)                                          

Een op God gericht voorbeeld zijn, voor alle onderdanen!(Altijd!)                                             

Een fout voorbeeld van hogerhand (van een voorbeeldfiguur) zorgt 

voor veel problemen en navolging, bij het volk!                                              

Er is niet veel veranderd in de loop van de tijd! (Kijk om je heen!)                                                   

Kijk naar de goede voorbeelden en keer je af van de slechte 

voorbeelden! (Joz.24:15; Hand.4:19-20; 5:29 o.a.)                                                                                

Hetzelfde principe telt vandaag nog steeds!:                               

Christenen liggen (altijd) onder een vergrootglas in de maatschappij! 

Laten wij er op toe zien om elkaar aan te moedigen en bij te 

staan om het juiste Bijbelse voorbeeld te geven en uit te leven! 

(Gal.6:1-2; Hebr.10:19-39; Jak.5:19-20 o.a.)                                                                                             

Wij worden elke dag bekeken, dat is geen enkel probleem! Want:      

Christus Jezus is onze Leidsman!(Matth.23:8-10; Hebr.12:1-4 o.a.)                                                               

Hij bepaalt onze weg!                                                                               

Hij is onze Raadsman!                                                                               

Hij leert ons de waarheid!                                                                                   

Hij is ons leven!Hij bepaalt ons leven!Hij geeft het leven!               

HIJ is het leven!!! (Joh.14:6) 


