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Het is een nare dag 
voor Manasse.  Zijn 
vader koning Jechizkia, is 
pas gestorven.  Manasse is 
nog maar twaalf jaar oud 
als hij koning wordt in 
Juda.  Manasse weet dan 
nog niet dat hij 55 jaar 
koning zal zijn.  Manasse 
heeft Gods hulp nodig om 
een goede koning te zijn.



Manasse luistert echter niet naar God en 
zondigt.  Manasse bouwt de altaren weer 
op die niet voor God bestemd zijn.  Hij 
maakt zelfs een gesneden beeld en zet 
deze in Gods heilige  tempel!  God heeft 
tegen Mozes gezegd: "Maak u geen 

gesneden beeld.  Buig u 
niet voor een gesneden 
beeld, dien geen andere 

goden."



Manasse houdt zich 
bezig met hekserij en 
tovenarij.  De mensen 
komen zo steeds 
verder van God 
af te staan.  Koning 
Manasse verbrandt 
zelfs zijn eigen zonen 
en offert ze aan de 
afgoden.  Manasses 
ongehoorzaamheid 
maakt de HEER 
heel boos.



Als het volk de HEER ongehoorzaam is, kan God ze 
straffen.  Dat gebeurt nu ook met Manasse en het 
volk dat hij regeert.  God stuurt het Assyrische 
leger naar hen toe.  Manasse wordt gevangen 
genomen en naar Babylon gebracht.



In Babylon bidt Manasse 
in uiterste nood tot God.  
Hij knielt neer voor God 
en bidt.  Geen gesneden 
beelden meer, geen 
buiging voor een afgod!  
Zal God luisteren en 
Manasse antwoorden 
na al zijn goddeloosheid?



Ja! God luistert naar zijn 
gebeden.  God brengt hem 
terug naar Jeruzalem.  
Manasse mag terug naar 
zijn volk en koning over hen 
zijn.  Nu weet Manasse, er 
is geen andere God dan de 
Here God alleen. 



Koning Manasse wordt een ander mens.  Hij 
haalt de afgod uit de tempel en verzamelt alle 
afgodsbeelden in Jeruzalem.  Alle afgoden gooit 
hij weg.  Het altaar voor God herbouwt hij en 
met een offer brengt hij dank aan de HEER.



Het volk roept hij op om God te dienen.  
Manasse is erg veranderd!



Als Manasse sterft, knielt zijn eigen zoon Amon 
voor afgoden.  Amon ziet niet in dat hij verkeerd 
bezig is.  Hij knielt niet voor God zoals zijn vader 
Manasse deed.  Als Amon steeds erger zondigt 
wordt hij vermoord door zijn knechten in zijn 
eigen huis.  Hij heeft maar twee jaren geregeerd.



De volgende koning is Josia.  
Hij is nog maar negen jaar 
oud.  Josia zal 31 jaren 
regeren.  Hij doet wat goed 
is in de ogen van God.  Alle 
afgodsbeelden vernietigt 
hij en hij maakt een eind 
aan het knielen voor de 
afgoden.  Josia maakt 
alles met de grond gelijk.



De gelovige koning Josia herstelt 
de tempel van God ook.  Tussen 
het puin vindt een priester de 
wet die God aan Mozes gaf.



Als de koning hoort wat 
er in de wet staat, scheurt 
hij van verdriet zijn 
kleren.  Josia weet wel hoe 
vreselijk zijn voorvaderen 
hebben gezondigd en hoe 
ze Gods wet ongehoorzaam 
zijn geweest.



Een profetes die Chulda heet, geeft een boodschap 
van God aan Josia.  "Vertel de man die u naar Mij 
toestuurde dat Ik deze stad en haar inwoners ga 
vernietigen, zoals staat in het boek dat u hebt 
gelezen.  Want de inwoners van Juda 
hebben Mij de rug toegekeerd."



God helpt Josia de mensen te 
bekeren tot de HEER.  Op een 
dag als hij zijn leger in de strijd 
aanvoert, raakt hij ernstig 
gewond door een vijandelijke 
pijl.  Zijn officieren brengen 
hem in een wagen naar 
Jeruzalem waar hij sterft.  
Heel Juda rouwt over hem 
en er worden liederen 
gemaakt over zijn leven.



Kort daarna loopt het 
koninkrijk ten einde.  Maar 
op een dag zal er weer een 
koning regeren over Israël.  

Zijn naam is Koning der 
koningen en HEER der 
HEREN.  Als Jezus 
Christus voor de eerste 
keer komt wordt hij 

afgewezen en 
gekruisigd.  Als Jezus 
Christus straks weer 

komt zal Hij niet alleen 
Koning over Israël zijn maar 
over de hele wereld.



"Goede en slechte koningen" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

2 Kronieken 33-36

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij 
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus 
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit 

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij 
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij 

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang 
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij 

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16
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