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Gebed van Manassah 

Het gebed van Manassehor, het gebed van Manasse koning van Juda 

{1:1} O Heer, de Almachtige God onzer vaderen, Abraham, 

Isaak en Jakob, en van hun rechtvaardig nageslacht; Wie hast 
maakte 

hemel en aarde, met alle de ornament daarvan; die zijt 

afhankelijk van de zee door het woord van uw gebod; die zijt 

Shut up de diepe, en het door uw verschrikkelijke en glorieuze 
verzegelde 

naam; wie alle mensen vrezen, en beven voor uw macht; 

voor de Majesteit van uw heerlijkheid niet kan worden 
gedragen, en thine 

importeerbare boos dreigt naar zondaars is: maar uw 

barmhartig belofte is onmeetbaar en unsearchable; voor 

gij zijt de allerhoogste heer, van groot mededogen, 

lankmoedig, zeer genadig, en repentest van de kwaden van 

mannen. Gij, O Heer, volgens uw grote goedheid hebt 

bekering en vergeving aan hen die hebben beloofd 



tegen u gezondigd: en van uw oneindige genade zijt 

benoemde bekering van de zondaars, dat zij gered kunnen 
worden. 

Gij daarom, O Heer, dat kunst de God der rechtvaardigen, niet 
hebt 

benoemde bekering de rechtvaardige, Abraham en Isaac, 

en Jakob, die niet gezondigd hebben tegen u; maar gij hebt 

benoemd tot bekering me die ben een zondaar: want ik heb 

gezondigd boven het nummer van het zand van de zee. Mijn 

overtredingen, O Heer, zijn vermenigvuldigd: mijn 
overtredingen 

worden vermenigvuldigd, en ik ben niet waardig te Zie en zie de 

hoogte van de hemel voor de veelheid van mijn 
ongerechtigheden. Ik ben 

Boog omlaag met veel ijzer bands, dat ik niet kan leven van 

mijn hoofd, noch hebben een willekeurige release: want ik heb 
uitgelokt 

uw toorn, en gedaan kwaad aangezicht: Ik heb niet uw wil, 

noch ik uw geboden onderhouden: mij zijn troep opwaarts 

gruwelen, en overtredingen hebben vermenigvuldigd. Nu dus 

Ik buig de knie van mijn hart, beseeching thee van genade. Ik 

hebben gezondigd, O Heer, ik heb gezondigd, en ik erken 



mijn ongerechtigheden: Welnu, ik smeek u nederig, vergeven 

mij, O Heer, vergeef mij, en mij niet met de mijne te vernietigen 

iniquites. Niet boos op me voor altijd, door het kwaad te 
reserveren 

voor mij; noch veroordelen mij naar de lagere delen van de 
aarde. 

Want gij de God zijt, zelfs de God van hen die zich bekeren; en 

in mij gij shew al uw goedheid: want gij wilt opslaan 

me, die ben onwaardig, volgens uw grote goedertierenheid. 

Daarom zal ik u loven voor altijd al de dagen van mijn leven: 

voor alle de bevoegdheden van de hemelen u loven, en u is 

de heerlijkheid voor eeuwig en altijd. Amen. 

 


