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Gebed van Manassah 

Die gebed van Manassehor, die gebed van Manasses koning van Juda 

{1:1} O Here, Almagtige God van ons vaders, Abraham, 

Isak, en Jakob, en van hulle regverdige saad; wat maaksel 
gemaak 

Hemel en aarde, met al die ornament daarvan; wat maaksel 

die see gebind deur die woord van u gebod; wat maaksel 

die diep toesluit, en verseël dit deur u verskriklike en heerlike 

naam; wie alle mans vrees, en Beef voor u krag; 

vir die Majesteit van u heerlikheid kan gedra word, en jou 

importable kwaad dreigemente teenoor sondaars is: maar u 

barmhartig belofte is unmeasurable en unsearchable; vir 

u kuns die Allerhoogste Here, van groot deernis, 

longsuffering, baie barmhartig, en repentest van die euwels van 

mans. U, O Here, volgens u groot goedheid maaksel 

bekering en vergifnis aan hulle wat het belowe 

gesondig teen u: en van jou oneindige mercies maaksel 

aangestelde bekering vir sondaars, wat hulle kan gered word. 



U daarom, O Here, dat kuns die God van die net, maaksel nie 

aangestelde bekering tot die net, ten opsigte van Abraham en 
Isak, 

en Jakob het nie gesondig teen u; maar u maaksel 

bekering vir my wat is 'n sondaar aangestel: want ek het 

gesondig bo die nommer van die sand van die see. My 

oortredings, O Here, vermenigvuldig: my oortredings 

vermenigvuldig, en ek is nie waardig om te kyk en sien die 

hoogte van die hemel vir die menigte van myne iniquities. Ek is 

buig met baie yster bands, dat ek kan lewe op 

myn kop, het nóg enige vrystelling: want ek het provoked 

laat u toorn, en klaar boosheid voor u: Ek het nie u wil, 

nie een gehou ek u GEBOOIE: Ek het opgestel 

abominations, en oortredings het vermenigvuldig. Nou dus 

Ek buig die knie van myn hart, beseeching jou van genade. Ek 

het gesondig, O Here, ek het gesondig, en ek erken 

myn iniquities: wherefore, ek beseech jou betaamlik, vergewe 

my, O Here, vergewe my, en vernietig my nie met myne 

iniquites. Wees nie kwaad vir my vir ewig, deur reserving bose 

vir my; nie een veroordeel my na die laer dele van die aarde. 



Vir u kuns die God, selfs die God van hulle wat berou; en 

in my u verwelk shew al u goedheid: vir u omvalsiekte stoor 

my, wat is onwaardig, volgens u groot genade. 

Dus ek sal prys u vir ewig al die dae van my lewe: 

vir al die magte van die hemel prys jou, en jou is 

die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. 

 


