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D e B ijbel erbij

Een nieuw begin Voor Manasse
• Leanda van Dam
Als je in de gevangenis zit, ben je je vrijheid kwijt. Iedere

is rechtvaardig. Maar Hij is ook barmhartig. Deze straf

dag bepaalt een ander hoe de dag eruit ziet. In deze

wordt gebruikt om Manasse stil te zetten.

Bijbelstudie maken we kennis met een man die ook in

t Wat gaat Manasse doen?

zo’n gevangenis heeft gezeten: Manasse. Zo’n 1350 jaar

t Wat doet de Heere dan?

geleden werd hij in Babel gevangen gezet. Juist daar
kreeg zijn leven een nieuw begin.

Een nieuw begin

Hoe het begon

 1 Kronieken 33:14-17
De Heere brengt Manasse weer terug naar Jeruzalem.

 2 Kronieken 33: 1
Manasses vader was de godvrezende koning Hizkia. Een

Hij mag nu de Heere kennen! Dit heeft grote gevolgen

geweldige hervorming was er geweest toen hij koning

t Hoe kan het volk zien dat Manasse veranderd is?

voor zijn leven en zijn manier van regeren.

werd. Door liefde voor de dienst van God gedreven, heeft
hij de tempeldienst, en alles wat daarmee te maken

Om over na te denken

had, centraal gesteld in Juda. Na Hizkia’s dood kwam

• Manasse deed eerst wat hij zelf wilde. Wat vind

Manasse op twaalfjarige leeftijd op de troon te zitten.

jij belangrijk: wat de Heere wil of wat je zelf fijn
vindt?

Ik maak zelf wel uit wat ik doe!

• Manasse dient de afgoden: hoe meer, hoe beter!

 2 Kronieken 33:2-9
Manasse gaat dwars tegen het voorbeeld van zijn vader

Wie dien jij? Waar besteed jij de meeste tijd aan?

in. Alles moet ondersteboven. “De God van mijn vader

Laat de Heere de belangrijkste zijn in je leven!

dienen? Ja, misschien laat ik ergens in een hoekje van de

Hoeveel tijd besteed je aan Bijbellezen en gebed?
• Manasse deed niks met de waarschuwingen. De

tempel nog een altaar voor de Heere staan, maar voor

Heere waarschuwt jou door Zijn Woord. Luister

de rest maak ik zelf wel uit wat ik doe!”

naar deze waarschuwingen! Ga niet door met een

t Wat deed Manasse? (Vers 3-8) In de Bijbel met Uitleg

leven zonder Hem, maar zoek de Heere en leef!

wordt uitgelegd wat dit inhoudt.
t Als koning was Manasse het voorbeeld voor zijn volk.
Wat was het gevolg van zijn manier van leven?
t Heb jij voorbeelden om je heen van mensen die
de Heere vrezen? Wanneer word jij jaloers op zo
iemand?

• De Heere liet Zich door de zondige Manasse verbidden. De Heere hoort het als je Hem je zonden
belijdt. Niemand is voor Hem te zondig. Vouw je
handen en vertel alles tegen de Heere!
• Als de Heere in je hart werkt, merk je dat. Er
komt een verlangen om naar Gods geboden te
leven. Herken je dit in jouw eigen leven?

Gewaarschuwd
 2 Kronieken 33:10-11
Manasse en het volk worden gewaarschuwd voor het

Genade

naderende oordeel.

ging zoeken? Nee, de oorzaak is God. Als de Heere

t Hoe reageren ze hier op?

je laat zien hoeveel schuld je tegenover Hem hebt,

t Wat is daar het gevolg van?

kun je niet blijven staan. Manasse vernederde zich

Is Manasse veranderd, omdat hij zelf naar de Heere

voor de Heere, smekend om genade. Genade is krij-

Gevangen!

gen wat je niet verdient en niet krijgen wat je wel

 2 Kronieken 33:12-13
Manasse wordt in een kerker gegooid en dan gebeurt

verdient. Dat is pas een nieuw begin. “Toen kende

er een wonder. De Heere moet de zonde straffen, Hij
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Manasse, dat de Heere God is.” Ken jij Hem?

