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PAPENDRECHT 

ZONDAG 14 augustus 2022 

 

 

 

Thema: Gebed van Manasse 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten 

en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds 

lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.  

 

Voorganger: Ley Bodden 

Organist: André de Jager 

Lector: Suzan Huibers 

KND:  

 

 

 

 

 

 

In de Bijbel wordt veel gebeden. We kennen de gebeden van de aartsvaders, van koningen en profe-

ten. Gebeden van de leerlingen van Jezus en van Jezus zelf. 

In de dienst willen wij kijken naar een gebed dat niet in de Bijbel staat, maar waar toch heel veel over 

te zeggen is. Het gebed van koning Manasse in 2 Kronieken 33:1-20. 
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DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal) 

 

Lied van voorbereiding ~ Lied 483 (HH) 

Kom uit de hemel tot ons neer 

1 Kom uit de hemel tot ons neer 

en maak ons sterk in U, o Heer, 

die al uw vijanden ten spijt 

zult overwinnen, wereld wijd. 

 

2 Zie allen die hier voor U staan, 

dat zij hun weg met vreugde gaan. 

De hemel laat geen mens alleen, 

de engelen zijn om ons heen! 

 

3 Dat zij uw volk, de honger moe, 

op handen dragen, naar U toe, 

om na verzoeking en woestijn 

met overvloed gevoed te zijn. 

 

4 Kom Vader, Zoon en heil’ge Geest, 

maak heel de wereld een groot feest, 

en schenk ons vreugde in dit uur, 

o bron, o brood, o vreugdevuur! 

 

 

Verstilling 

 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 

 

 

Aanvangspsalm ~ Psalm 1 

Gezegend hij, die in der bozen raad 

1 Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich met spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft.  

 

2 Hij is een groene boom die staat gepland 

waar waterbeken vloeien door het land. 

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten 

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 

3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 

zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 

Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 

er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 

God kent die wandelt in het rechte spoor, 

wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
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Bemoediging en groet 

 

 

Klein Gloria ~ Lied 195 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer, 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, 

AMEN 

 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

 

Gebed van toenadering 

 

 

Woord van genade en aanmoediging tot leven 

 

 

Antwoordlied ~ Psalm 6 vers 1, 3 en 6 

Heer, toon mij uw genade 

1 Heer, toon mij uw genade,  

straf mij niet naar mijn daden, 

ik was in kwaad verblind. 

Komt mij uw hand kastijden, 

sla mij met medelijden 

als uw weerspannig kind. 

 

3 Keer weder, red mijn leven! 

Wil mij toch uitkomst geven: 

uw goedheid is zeer groot. 

Want wie kan U gedenken, 

wie kan U ere schenken 

in 't donker van de dood? 

 

6 Waar zijn zij die mij jaagden, 

die mij ter dood belaagden? 

God sloeg ze met zijn schrik! 

Zij werden zelfs als doden, 

zij zijn beschaamd gevloden 

als in een ogenblik! 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 

Kindermoment 

 

 

Schriftlezingen 

2 Kronieken 33:1-20 

1 Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd. Vijfenvijftig jaar regeerde hij in Jeruzalem. 

2 Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van 

de volken die de HEER voor de Israëlieten verdreven had. 

3 Hij herstelde de offerplaatsen die zijn vader Jechizkia had laten afbreken, richtte nieuwe altaren op 

voor de Baäls en maakte nieuwe Asjerapalen. Hij boog zich in aanbidding neer voor de hemelli-

chamen en diende die. 

4 Hij richtte altaren op in de tempel van de HEER, waarvan de HEER had gezegd: ‘In Jeruzalem zal 

mijn naam voor altijd wonen,’ 5en plaatste op de beide voorhoven van de tempel altaren voor de 

hemellichamen. 

6 Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met toekomstvoorspelling, 

waarzeggerij, magie, geestenbezwering en het raadplegen van schimmen. Hij tergde de HEER door 

voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen. 

7 Zo liet hij bijvoorbeeld een godenbeeld houwen, dat hij een plaats gaf in de tempel waarvan God 

tegen David en zijn zoon Salomo had gezegd: ‘In deze tempel, in Jeruzalem, dat Ik uit alle steden 

van Israëls stammen heb uitgekozen, zal Ik voor altijd mijn naam laten wonen. 

8 Ik zal ervoor zorgen dat de Israëlieten nooit meer verjaagd worden uit het land dat Ik jullie voor-

ouders heb toegewezen, maar dan moeten zij zich wel houden aan alles wat Ik hun heb opgedra-

gen: de wetten, bepalingen en regels die Ik hun bij monde van Mozes heb opgelegd.’ 

9 Maar Manasse verleidde Juda en Jeruzalem om nog meer kwaad te doen dan de volken die de 

HEER voor hen had uitgeroeid. 

10 De HEER sprak Manasse en het volk vermanend toe, maar zij schonken geen aandacht aan zijn 

woorden. 

11 Toen stuurde de HEER de aanvoerders van de koning van Assyrië met zijn leger op hen af. Zij be-

dwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen ketenen en voerden hem mee naar Ba-

bel. 

12 Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de HEER, zijn God, mild te stemmen 

door zich diep voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. 

13 Hij bad tot God, en God liet zich door hem vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Hij liet 

hem terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn koninklijke macht. Toen erkende Manasse 

dat de HEER God is. 

14 Na zijn terugkeer bouwde hij een tweede muur om de Davidsburcht, westelijk van de Gichonbron 

in het dal, om de Ofel heen, tot aan de Vispoort. Hij liet de muur hoog optrekken. In alle vesting-

steden van Juda stationeerde hij bevelhebbers. 

15 Hij verwijderde de vreemde goden en het gehouwen beeld uit de tempel van de HEER, sloopte 

alle altaren die hij op de tempelberg en in Jeruzalem had laten oprichten, en gooide alles buiten 

de stad weg. 

16 Nadat hij het altaar van de HEER had herbouwd, bracht hij er vredeoffers en een dankoffer. Ook 

droeg hij de Judeeërs op de HEER, de God van Israël, te dienen. 

17 Toch bleef het volk offers brengen op de offerplaatsen, maar uitsluitend aan de HEER, hun God. 

18 Verdere bijzonderheden over Manasse, over zijn gebed tot zijn God en de woorden die de zieners 

in de naam van de HEER, de God van Israël, tot hem richtten, staan in de kronieken van de konin-

gen van Israël. 

19 Zijn gebed en hoe de HEER zich door hem liet vermurwen, maar ook al zijn zonden en overtre-

dingen, hoe hij voordat hij zich verootmoedigde op allerlei plekken offerplaatsen liet bouwen en 

Asjerapalen en godenbeelden oprichtte, zijn opgetekend in de geschriften van Chozai. 

20 Toen hij bij zijn voorouders te ruste ging, werd hij begraven in zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde 

hem op. 
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Antwoordlied ~ Lied 275 (HH) 

Heer, ik kom tot U 

1 Heer, ik kom tot U 

Hoor naar mijn gebed 

Vergeef mijn zonden nu 

En reinig mijn hart 

 

2 Met Uw liefde, Heer 

Kom mij tegemoet 

Nu ik mij tot U keer 

En maak alles goed 

 

3 Zie mij voor U staan 

Zondig en onrein 

O, Jezus raak mij aan 

Van U wil ik zijn 

 

4 Jezus op Uw woord 

Vestig ik mijn hoop 

U leeft en U verhoort 

Mijn bede tot U 

 

 

Gebed van Manasse 

1 Almachtige Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Jakob en van hun rechtvaardig na-

geslacht, 

2 U hebt hemel en aarde gemaakt in al hun rijkdom, 

3 de zee gekluisterd met uw machtig woord, de oervloed gesloten en verzegeld met uw ontzagwek-

kende en luisterrijke naam; 

4 alles siddert en beeft voor uw macht. 

5 Niemand kan de glorie van uw majesteit verdragen of de toorn weerstaan waarmee U zondaars 

bedreigt. 

6 De barmhartigheid die U belooft kan niemand meten of doorgronden. 

7 U bent de hoogste Heer, vol mededogen, geduldig en trouw, bereid ervan af te zien onheil over 

mensen te brengen. 

8 Heer, U die God bent van de rechtvaardigen, U vraagt geen berouw van de rechtvaardigen, van 

Abraham, Isaak en Jakob, die niet tegen U hebben gezondigd, maar van mij, van een zondaar, 

vraagt U berouw. 

9 Want mijn zonden zijn talrijker dan de zandkorrels bij de zee, steeds meer overtredingen beging 

ik, Heer, steeds zwaardere; ik ben het niet waard op te zien naar de hoge hemel, zo groot is het 

onrecht dat ik heb begaan. 

10 Een zware keten van ijzer drukt mij neer nu ik om mijn zonden verstoten word. Voor mij bestaat 

geen vergeving, ik heb immers uw woede gewekt en gedaan wat slecht is in uw ogen: godenbeel-

den opgericht en afschuwelijke afgoden vereerd. 

11 Maar nu buig ik mij neer en bid om uw goedheid. 

12 Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd, ik erken mijn overtredingen. 

13 Ik bid U: vergeef mij, Heer, vergeef mij. Laat mij niet ten onder gaan met mijn zonden, stapel uw 

straffen niet op tegen mij, koester uw wrok niet voor eeuwig, verban mij niet naar het diepst van 

de aarde. U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont? 

14 Toon mij dan toch uw goedheid! Uw grote barmhartigheid zal mij redden, hoe onwaardig ik ook 

ben. 

15 Ik zal U voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven, want alle hemelse machten bezingen U, 

en U komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Verkondiging met thema: Gebed van Manasse 
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Muzikale Meditatie 

 

 

Zingen ~ Lied 885 

Groot is uw trouw, o Heer 

1 Groot is Uw trouw, o Heer 

Mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

Die Gij steeds waart 

Dat bewijst Gij ook nu 

 

Refrein Groot is Uw trouw, o Heer 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Aan mij betoond 

 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag 

Blijde hoop voor de toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 

 

Refrein Groot is Uw trouw, o Heer 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Aan mij betoond 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

Collecte 

 

 

Pastorale mededelingen 

 

 

Gebeden ~  

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

 

Mededelingen 

 

 

Slotlied ~ Lied 863 vers 1, 4, 5 en 6 

Nu laat ons God de Here 

1 Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen. 

 

4 Hij heeft aan ons vergeven 

de schuld en schenkt ons leven. 

Bij U, o God, bezitten 

wij schatten ongeweten. 

 

5 Wij bidden U, Algoede: 

wil altijd ons behoeden; 

de kleinen en de groten, 

houd ze in uw hart besloten. 

 

6 Bewaar ons in uw waarheid, 

geef ons op aarde vrijheid, 

met alle mensen samen 

uw rijk, Heer, te beamen. 

 

 

Wegzending en zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


