Was er enige hoop voor deze geheel
kwaadaardige koning?
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Manasseh.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, lijst koningen en voetnoten door M.V.

“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. 10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk,
maar zij sloegen er geen acht op. 11 Daarom bracht de
HEERE over hen de bevelhebbers van het leger die de
koning van Assyrië had. Zij namen Manasse met haken
gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en
brachten hem naar Babel. 12 Maar toen Hij hem benauwde,
trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, 13 en bad tot Hem. En
Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk.
Toen erkende Manasse dat de HEERE God is. 14 Hierna
bouwde hij de buitenmuur om de stad van David, aan de
westkant van Gihon, in het dal, tot de ingang van de Vispoort; hij trok die om de Ofel heen en liet die zeer hoog
optrekken. Hij stelde legerbevelhebbers aan in alle versterkte steden van Juda. 15 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. 16
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. 17 Toch bleef het volk nog
wel op de offerhoogten offeren, maar alleen aan de HEERE, hun God. 18 Het overige nu van de
geschiedenis van Manasse, zijn gebed tot zijn God en de woorden van de zieners die tot hem
in de Naam van de HEERE, de God van Israël, gesproken hebben, zie, dat is beschreven in de
geschiedenis van de koningen van Israël. 19 Zijn gebed, en hoe God Zich door hem heeft laten
verbidden, ook al zijn zonden en zijn ontrouw, en de plaatsen waarop hij offerhoogten gebouwd
en gewijde palen en afgodsbeelden opgesteld heeft, voordat hij vernederd werd, zie, dat is beschreven in de woorden van de zieners” (2 Kronieken 33:9-19).

Saulus van Tarsus beschouwde zichzelf als “de voornaamste van de zondaars” (1 Timotheüs 1:1516) wegens zijn misdaden van vervolging, het arresteren en zelfs doden van geliefde discipelen van
de Heer. En toch ontving Saulus genade en werd hij een voorbeeld voor de latere generaties dat in
principe niemand buiten de genade van God staat. Onze zonden zijn groot, Gods genade is groter.
Een oudtestamentische illustratie daarvan is het leven van koning Manasse, een van de meest verdorven koningen op de troon van Jeruzalem. Hij regeerde 55 jaar en “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” (2 Kronieken 33:2). Hij verliet het pad van zijn
godvruchtige vader en dompelde de natie onder in afgoderij:
“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. 3 Hij herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, afgebroken had; hij richtte altaren op voor de
Baäls, maakte gewijde palen, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel, en diende
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het. 4 Verder bouwde hij altaren in het huis van de HEERE, waarvan de HEERE gezegd had:
In Jeruzalem zal Mijn Naam voor eeuwig zijn. 5 Verder bouwde hij altaren voor heel het leger
aan de hemel in beide voorhoven van het huis van de HEERE. 6 Hij was het die zijn zonen
door het vuur liet gaan1 in het dal Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed
aan toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de
ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken. 7 Hij zette ook een gesneden afgodsbeeld dat hij gemaakt had, in het huis van God …” (2 Kronieken 33:1-8).

Hij offerde en verbrandde1 zijn zonen aan heidense goden. Hij aanbad de hemellichamen, deed aan
waarzeggerij, wichelarij, toverij. Hij zorgde er voor dat de mensen in zijn koninkrijk erger handelden dan de heidenen rondom hen. Hij was ook schuldig aan het bloed van Gods profeet Jesaja, die
hij vermoordde. Volgens overleveringen werd hij doormidden gezaagd2 (vgl. Hebreeën 11:37). Elk
aspect van deze koning zijn bestuur was boosaardig en een gruwel voor God.
Was er enige hoop voor een van Juda’s meest goddeloze koningen? Gods wegen zijn zo wonderlijk.
God stond toe dat deze koning gevangen genomen werd, gestraft en naar Babylon gebracht. Als
gevolg hiervan riep Manasse het uit tot God en hij vernederde zich zeer. Hij bad oprecht. De Heer
ontving zijn smeekbede, hoorde zijn verzoek, en bracht Hem terug naar Jeruzalem. Toen toonde
Manasse zijn vruchten van berouw door het verwijderen van de afgoden uit Gods tempel en door
het brengen van vredeoffers en dankoffers. Zie 2 Kronieken 33:11-19.
Geliefde, leer van Manasse. Ongeacht hoe boosaardig u geleefd hebt, en ongeacht hoelang u op die
manier geleefd hebt : u kunt zich nog steeds richten tot een genadige God.
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D.w.z. hij offerde zijn zonen. Vergelijk Achaz in 2 Kronieken 28:3: “Hij verbrandde zijn zonen in het
vuur”. Manasse bracht dus zelfs zijn eigen kinderen ten offer aan de heidense goden!
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Zie over zijn dood https://en.wikipedia.org/wiki/Isaiah .
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