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2 Ezra 

Het tweede boek van Ezra 

{1:1} het tweede boek van de profeet Ezra, de zoon van 

Saraias, de zoon van Azarias, de zoon van Helchias, de zoon van 

Sadamias, de sou van Sadoc, de zoon van Achitob, 

{1:2} de zoon van Achias, de zoon van Phinees, de zoon van 

Heli, de zoon van Amarias, de zoon van Aziei, de zoon van 

Marimoth, de zoon van en hij sprak tot de van Borith, de 

zoon van Abisei, de zoon van Phinees, de zoon van Eleazar, 

{1:3} de zoon van Aäron, van de stam van Levi; die was 

in gevangenschap in het land der Meden, tijdens de regering 
van Artexerxes 

koning van de Perzen. 

{1:4} en het woord des Heren kwam tot mij, zeggende, 

{1:5} gaan uw manier en shew mijn volk hun zondige daden, 

en hun kinderen hun goddeloosheid die zij hebben gedaan 

tegen mij; dat ze hun kindskinderen vertellen kunnen: 

{1:6} want de zonden van hun vaderen zijn verhoogde in 



hen: want zij mij vergeten hebben en hebben aangeboden tot 

vreemde goden. 

{1:7} am niet ik zelfs hij, die hen uit het land bracht 

uit Egypte, uit het huis van bondage? maar ze hebben 

uitgelokt mij tot toorn, en hij verachtte mijn raadgevingen. 

{1:8} trekken gij uit dan de haren van uw hoofd, en zet alle 

kwaad op hen, want zij zijn niet gehoorzaamheid aan mijn 

recht, maar het is een opstandig volk. 

{1:9} Hoe lang zal ik hen, in wie ik heb verdraagzaam 

zo veel goed gedaan? 

{1:10} veel koningen hebben ik vernietigd om hunnentwil; 

Farao met zijn dienaren en alle zijn macht heb ik geslagen 

naar beneden. 

{1:11} alle naties hebben ik vernietigd vóór hen, en 

in het Oosten hebben ik de mensen van twee provincies, 
verspreid 

zelfs van Tyrus en Sidon, en al hun vijanden hebben gedood. 

{1:12} spreek gij daarom tot hen, zeggende: aldus zegt 

de heer, 

{1:13} ik u geleid door de zee en in het begin 



gaf u een grote en veilige passage; Ik gaf je Mozes voor een 

leider, en Aaron van een priester. 

{1:14} ik gaf je licht in een pijler van het vuur, en grote 

vraagt zich af heb ik gedaan onder u is; toch zijt gij mij vergeten 

zegt de heer. 

{1:15} aldus zegt de Almachtige Heer, de kwartels waren als 

een token aan u; Ik gaf u tenten voor uw beveiliging: 

Niettemin morde gij er, 

{1:16} en gezegevierd niet in mijn naam voor de vernietiging 

van uw vijanden, maar ooit aan deze dag gij nog morren. 

{1:17} waar zijn de voordelen die ik heb gedaan voor u? 

Wanneer gij waren hongerig en dorstig in de wildernis, deed gij 

niet huilen tot mij, 

{1:18} zeggen: waarom gij ons in dit bracht zijt 

wildernis om ons te doden? het had beter geweest voor ons om 
te hebben 

diende de Egyptenaren, dan te sterven in deze wildernis. 

{1:19} dan had ik medelijden met op uw mournings, en gaf 

u manna te eten; zodat gij brood van de engelen aten. 

{1:20} toen gij hen dorst, deed ik niet klieven de rots, 



en wateren vloeide uit naar uw vulling? voor de warmte die ik 
had betrekking op 

u met de blaadjes van de bomen. 

{1:21} ik verdeeld onder u een vruchtbaar land, ik uitgeworpen 
de 

Kanaänieten, de Pherezites en de Filistijnen, voordat u: 

Wat moet ik nog meer doen voor u? zegt de heer. 

{1:22} aldus zegt de Almachtige Heer, toen gij hen in 

de woestijn, in de rivier van de Amorieten, dorstig, wordt 

en lasteren van mijn naam, 

{1:23} ik gaf u niet brand voor uw godslasteringen, maar 
werpen een 

boom in het water, en maakte het zoete van de rivier. 

{1:24} wat moet ik doen vergaan, O Jacob? gij, Juda, 

je niet gehoorzaamt mij: Ik kom me op andere landen, en 

voor hen zal ik mijn naam, dat ze kunnen houden mijn 

statuten. 

{1:25} zien gij mij verlaten hebt, zal ik u verlaten 

ook; Wanneer gij mij genadig tot u wenst, zal ik 

geen genade op u hebben. 

{1:26} whensoever gij verzoekt mij, ik zal niet horen 



u: want gij hebt uw handen met bloed, verontreinigd en uw 

voeten zijn snel om te plegen van doodslag. 

{1:27} gij hebt niet als het ware mij, maar uw eigen verlaten 

zelf, zegt de heer. 

{1:28} aldus zegt de Almachtige Heer, heb ik niet gebeden 

u als een vader zijn zonen, als een moeder haar dochters, en 
een 

haar jonge babes, verpleegkundige 

{1:29} dat gij mijn volk zou worden, en ik zou uw 

God; dat gij mijn kinderen zou zijn, en ik zou uw 

vader? 

{1:30} ik verzamelde u samen, zoals een hen haar vergadert 

kuikens onder haar vleugels: maar nu, wat moet ik doen tot 

u? Ik zal u uit mijn gezicht uitgeworpen. 

{1:31} als gij tot mij, ik kom mijn gezicht uit 

u: voor uw plechtige 21u30, uw Nieuwemaansdagen, en uw 

besnijdenissen, heb ik in de steek gelaten. 

{1:32} ik gestuurd unto u mijn dienstknechten de profeten, wie 
gij 

hebben genomen en gedood, en hun lichamen verscheurd in 
stukken, waarvan 



bloed zal ik eisen van uw handen, zegt de heer. 

{1:33} aldus zegt de Almachtige Heer, uw huis is 

verlaten, dat ik zal u uitgeworpen als de wind doth stoppels. 

{1:34} en uw kinderen zullen niet worden vruchtbaar; want zij 

heb veracht mijn gebod, en het ding dat is gedaan 

een kwaad voor mij. 

{1:35} uw huizen zal ik geven aan een volk dat wordt 

komen; welke hebben nog niet gehoord van mij zullen geloven 
me; Aan 

wie ik heb Safan die geen tekenen, maar zij doen zullen dat ik 
heb 

hun gebood. 
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{1:36} ze gezien hebben geen helderzienden, maar ze zullen 
noemen 

hun zonden tot herinnering, en hen te erkennen. 

{1:37} ik nemen om getuige van de genade van het volk te 
komen, 

die kleintjes verheugen in blijdschap: en al zij hebben 

mij niet gezien met lichamelijke ogen, maar zij in de Geest 
geloven de 

ding dat ik zeg. 



{1:38} en nu, broer, zie wat roem; en zie de 

mensen die uit het oosten komen: 

{1:39} tot wie ik voor leiders, Abraham geven zal, 

Isaac, en Jacob, Oseas, Amos en Micheas, Joel, Abdias, 

en Jonas, 

{1:40} Nahum, en Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

en Malachias, die ook een engel van de heer heet. 

{2:1} aldus zegt de heer, bracht ik dit volk uit 

bondage, en ik gaf ze mijn geboden door 

slaven de profeten; wie ze niet zou horen, maar 

veracht mijn raadgevingen. 

{2:2} de moeder die kale hen zeide tot hen, gaan uw 

weg, gij kinderen; want ik een weduwe ben en verlaten. 

{2:3} ik u opgevoed met blijdschap; maar met verdriet en 

zwaarte heb ik je kwijt: want gij hebt gezondigd voor de 

Lord uw God, en dat ding dat is slecht voor hem gedaan. 

{2:4} maar wat ik nu ga doen voor u? Ik ben een weduwe 

en verlaten: ga je weg, O mijn kinderen, en genade vragen 

van de heer. 

{2:5} als voor mij, O vader, ik roep u tot een getuigenis 



over de moeder van deze kinderen, die niet zou houden mijn 

verbond, 

{2:6} dat gij hen brengen tot verwarring, en hun moeder 

naar een buit, dat er geen nakomelingen van hen wellicht. 

{2:7} laat hen worden verstrooid onder de heidenen, laat 

hun namen uit de aarde worden gezet: want zij hebben veracht 

mijn verbond. 

{2:8} Wee worden vergaan, Assur, gij die hidest de 

onrechtvaardige in u! O gij goddeloos mensen, onthoud welke 

Ik heb tot Sodom en maakte; 

{2:9} wiens land liegt in kluiten van de toonhoogte en stapels 

as: zelfs dus ook zal ik tot hen die me niet horen 

zegt de Almachtige Heer. 

{2:10} aldus zegt de heer tot Ezra, het vertellen van mijn volk 

dat zal ik ze het Koninkrijk Jeruzalem, die ik 

Israël zou hebben gegeven. 

{2:11} hun glorie ook zal ik neem tot mij, en deze geven 

de eeuwige Loofhuttenfeest, die ik voor hen bereid had. 

{2:12} hebben zij de boom des levens voor een zalf van 

zoete smaak; arbeid, noch zij worden vermoeid. 



{2:13} gaan, en gij ontvangt: bidden voor paar dagen tot 

u, dat zij kunnen worden ingekort: het Koninkrijk is al 

voor u klaar: horloge. 

{2:14} nemen van de hemel en de aarde tot getuige; want ik 
heb 

het kwaad in stukken gebroken en het goed gemaakt: want ik 
woon, 

zegt de heer. 

{2:15} moeder, omarmen van uw kinderen, en hen opvoeden 

met blijdschap, maken hun voeten zo snel als een pijler: want ik 
heb 

gekozen gij, zegt de heer. 

{2:16} en die dood zal ik doen opstaan weer uit 

hun plaatsen, en breng ze uit de graven: want ik heb 

mijn naam in Israël bekend. 

{2:17} vrees niet, gij moeder van de kinderen: want ik heb 

gekozen gij, zegt de heer. 

{2:18} voor uw hulp zal ik stuur mijn dienstknechten Esau en 

Jeremy, na wiens advies ik heb geheiligd en bereid 

voor jou twaalf bomen beladen met divers fruit 

{2:19} en zoveel fonteinen overvloeit van melk en 



honing, en zeven machtige bergen, waarna er groeien 

rozen en lelies, waarbij ik met vreugde uw kinderen zal vullen. 

{2:20} doen recht aan de weduwe, keurmeester voor de wezen, 

geven aan de armen, het verdedigen van de wees, kleden de 
naakt, 

{2:21} genezen de gebroken en de zwakken, lach niet een lame 

man te minachten, verdedigen de verminkten en laat de blinde 

de aanblik van mijn helderheid ontstaan. 

{2:22} houden de jong en oud binnen uw muren. 

{2:23} waar gij de dood kon, ze nemen en 

begraven, en ik zal u de eerste plaats geven mijn 

opstanding. 

{2:24} houden nog steeds, O mijn volk, en neem uw rust, voor 
uw 

rust nog komen. 

{2:25} voeden uw kinderen, O gij goede verpleegkundige; dus 

hun voeten. 

{2:26} voor de personeelsleden die ik, er gegeven heb 

niet een van hen zal; vergaan want ik zal nodig hen uit 

onder uw nummer. 

{2:27} niet moe: voor wanneer de dag der benauwdheid en 



zwaarte komt, zullen anderen huilen en bedroefd werd, maar 

gij zult vrolijk en hebben overvloed. 

{2:28} de heidenen zullen u benijden, maar zij zullen kunnen 

Als u wilt niets tegen u, zegt de heer. 

{2:29} mijn handen geldt voor u, zodat uw kinderen 

zullen de hel niet zien. 

{2:30} worden vrolijke, O gij moeder, met uw kinderen; want ik 

brengt u, zegt de heer. 

{2:31} onthouden uw kinderen dat slapen, want ik zal 

hen uit de zijkanten van de aarde, en shew genade tot 

hen: want ik genadig ben, zegt de heer almachtig. 

{2:32} omhelzen uw kinderen totdat ik kom en shew 
barmhartigheid 

tot hen: voor mijn wells overreden, en mijn genade zal niet 

ontbreek. 

{2:33} ik Ezra ontvangen een vergoeding van de heer op de 

Mount Oreb, dat ik moet gaan tot Israël; maar toen ik ging 

tot hen: ze zette me op nul, en veracht de 

het gebod des Heren. 
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{2:34} en daarom zeg ik u, O gij heidens, die 

horen en begrijpen, kijk voor uw herder, dat hij verleent 

u eeuwige rust; want hij is dicht bij de hand, die zal komen 

op het einde van de wereld. 

{2:35} worden klaar om de beloning van het Koninkrijk, voor de 

eeuwige licht zal schijnen op u Evermore. 

{2:36} de schaduw van deze wereld vluchten, ontvangen de 

vreugde van uw heerlijkheid: ik mijn redder openlijk getuigen. 

{2:37} O ontvangt het geschenk dat u is gegeven, en blij, 

te danken aan hem die u heeft geleid tot de hemelse 

Koninkrijk. 

{2:38} ontstaan omhoog en staan, zie het aantal personen 

die worden gesloten in het feest van de heer; 

{2:39} die zijn vertrokken uit de schaduw van de wereld, 

en glorieuze klederen des Heren hebben ontvangen. 

{2:40} neemt uw nummer, O Sion, en opgesloten die van 

uw die gekleed zijn in het wit, die hebben voldaan aan de wet 

van de heer. 

{2:41} het nummer van uw kinderen, wie gij longedst 

want, is vervuld: smeek de kracht van de heer, dat uw 



mensen, die vanaf het begin hebben geroepen, wellicht 

geheiligd. 

{2:42} ik Ezra zag op de berg Sion een geweldige mensen, 

wie mij niet kon telefoonnummer, en ze alle prees de heer 

met nummers. 

{2:43} en in het midden van hen was er een jonge man 

van een hoge gestalte, groter dan al de rest, en op ieder 

van hun hoofd hij kronen, en was meer verheven; die ik 

bewondering bij sterk. 

{2:44} dus ik vroeg de engel, en zei, meneer, wat zijn deze? 

{2:45} hij antwoordde en zeide tot mij, deze zijn zij die 

hebben uitgesteld de sterfelijke kleding, en op het onsterfelijk, 

en de naam van God hebben bekende: nu zijn ze 

gekroond, en ontvangen van palmen. 

{2:46} Toen zeide ik tot de engel, wat jonge persoon is het 

dat crowneth hen en geeft hen palmen in hun handen? 

{2:47} zodat hij antwoordde en tot mij zeide, het is de zoon van 

God, wie ze hebben bekende in de wereld. Toen begon ik 

sterk onder de aandacht brengen van hen die zo pestbestrijder 
stond voor de naam 



van de heer. 

{2:48} dan de engel zeide tot mij, uw weg te gaan, en vertellen 

mijn mensen welke manier van dingen, en hoe groot wonderen 

van de Here, uw God, hebt gij gezien. 

{3:1} in het dertigste jaar na de ondergang van de stad was ik in 

Babylon, en lag op mijn bed, en mijn gedachten onrustige 

kwam over mijn hart: 

{3:2} want ik zag de verwoesting van Sion, en de rijkdom van 

hen die in Babylon woonde. 

{3:3} en mijn geest was pijnlijk verplaatst, zodat begon ik te 

spreken woorden vol van angst om de allerhoogste, en zei: 

{3:4} O Heer, die bearest regel, gij spakest op de 

begint, wanneer gij de aarde, en dat uzelf planten 

alleen, en commandedst het volk, 

{3:5} en gegeven een lichaam tot Adam zonder ziel, die 

de afwerking van uw handen was, en inblazen 

hem de adem des levens, en hij werd gemaakt aan het leven 
vóór u is geopenbaard. 

{3:6} en gij hem dwalen in het paradijs, die uw recht 

hand had geplant, voordat ooit de aarde kwam naar voren. 



{3:7} en hem gij gegeven gebod om lief te hebben 

heen: die hij overtreden, en onmiddellijk gij 

appointedst dood in hem en in zijn generaties, van wie 

Naties, stammen, mensen en geslachten, uit kwam. 

{3:8} en elk volk liep na hun eigen wil, en 

heb prachtige dingen aangezicht, en hij verachtte thy 

geboden. 

{3:9} en opnieuw in het proces van tijd gij broughtest de 

overstroming op die in de wereld, en destroyedst woonde 

hen. 

{3:10} en het geschiedde elk van hen, die als de dood 

was Adam, dus was de vloed op deze. 

{3:11} niettemin een hunner gij afscheid, namelijk, 

Noach met zijn huishouden, van wie kwam alle rechtvaardige 
mannen. 

{3:12} en het is gebeurd, dat wanneer ze dat bij stilgestaan 

de aarde begon te vermenigvuldigen, en hen veel had gekregen 

kinderen, en waren een geweldige mensen, ze begon weer te 
worden 

meer goddeloze dan de eerste. 

{3:13} nu toen ze leefde zo griezelig aangezicht, 



gij Kies je een man uit hen, wier 

naam was Abraham. 

{3:14} hem gij lovedst, en tot hem alleen gij 

shewedst uw wil: 

{3:15} en hebt een eeuwige verbond met hem, 

zijn nageslacht hem belooft dat gij je nooit verlaten. 

{3:16} en hem gij gegeven Isaac, en tot Isaac 

ook gij gegeven Jakob en Esau. Wat betreft de Jacob, die gij 
deedt 

Kies hem aan thee en die van Esau: en dus Jacob werd een 

grote menigte. 

{3:17} en het geschiedde, als gij dwalen zijn 

zaad uit Egypte, gij broughtest hen tot de berg 

Sinai. 

{3:18} en buigen van de hemelen, gij Stel snel de 

aarde, movedst de hele wereld, en hebt de diepte tot 

beven, en troubledst de mannen van die leeftijd. 

{3:19} en uw heerlijkheid ging door vier poorten, van vuur, en 

van aardbeving, wind, en van de kou; opdat gij zoudt 

geeft de wet aan het nageslacht van Jakob, en toewijding tot 
het 



generatie van Israël. 

{3:20} en nog tookest gij niet weg van hen een 

boze hart, dat uw wet vruchten in hen kan voortbrengen. 

{3:21} voor den eersten Adam, rekening houdend met een boze 
hart 

overtreden, en werd overwonnen; en dus worden alle zij die 
zijn 

geboren van hem. 
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{3:22} zo zwakte maakte permanente; en de wet 

(ook) in het hart van de mensen met de malignity van de 

wortel; zodat het goed vertrokken weg, en het kwaad nog 
steeds Abode. 

{3:23} dus waren de tijden overleed, en de jaren 

tot een einde gebracht: vervolgens deedt gij opstaan u een 
dienaar, 

genaamd David: 

{3:24} wie gij commandedst om te bouwen van een stad tot uw 

naam, en wierook en oblations vergaan daarin. 

{3:25} toen dit werd gedaan vele jaren, dan zij dat 

bewoonde de stad achterlieten thee, 



{3:26} en in alle dingen deed zelfs als Adam en al zijn 

generaties had gedaan: want zij ook een boze hart hadden: 

{3:27} en zo gij gegeven uw stad over in de handen van 

uw vijanden. 

{3:28} zijn hun daden dan beter die bewonen 

Babylon, dat zij moeten daarom de dominion over 

Sion? 

{3:29} voor toen ik kwam erheen, en impieties had gezien 

zonder nummer, toen zag mijn ziel vele kwaaddoeners in dit 

dertigste jaar, zodat mijn hart mij mislukt. 

{3u30} want ik heb gezien hoe gij sufferest ze zondigen, 

en zijt gespaard goddelozen doeners: en hebt vernietigd thy 

mensen, en hebt bewaard uw vijanden, en zijt niet 

het betekende. 

{3:31} ik weet niet meer hoe op deze manier kan achterblijven: 
zijn 

ze vervolgens van Babylon beter dan zij van Sion? 

{3:32} of is er een andere mensen die u kent 

naast Israël? of welke generatie heeft zo geloofde thy 

verbonden als Jacob? 



{3:33} en nog hun beloning verschijnt niet, en hun 

arbeid heeft geen vrucht: want ik heb hier en daar door 

de heidenen, en ik zie dat ze in rijkdom stromen, en niet 
denken 

op uw geboden. 

{3:34} wegen gij daarom onze goddeloosheid nu in de 

evenwicht, en hun is ook dat stilstaan de wereld; en zo zal 

uw naam nergens worden gevonden, maar in Israël. 

{3:35} of wanneer was het dat zij die stilstaan bij de 

aarde niet gezondigd hebben in uw ogen? of wat mensen 
hebben zo 

uw geboden te onderhouden? 

{3:36} gij zult vinden dat Israël door naam heeft gehouden thy 

voorschriften; maar niet de heidenen. 

{4:1} en de engel die is verzonden naar mij, wiens naam 

Uriel was, gaf me een antwoord, 

{4:2} en zei, uw hart heeft te ver gegaan in deze wereld, 

en denkt gij te begrijpen van de manier van de allerhoogste? 

{4:3} toen zei ik, ja, mijn heer. En hij antwoordde mij, 

en zei, ik ben gezonden aan shew u drie manieren, en 
uiteengezet 



drie similitudes aangezicht: 

{4:4} blijke waarvan als gij mij een declareert kunt, ik zal shew 

u ook de manier waarop gij verlangt om te zien, en ik zal shew 

thee van vanwaar de goddelozen hart komt. 

{4:5} en ik al zei, vertellen, mijn heer. Toen zeide hij tot mij, 

Uw weg te gaan, wegen mij het gewicht van de brand of meten 
me 

de ontploffing van de wind, of bel me weer de dag die is 
voorbij. 

{4:6} dan ik antwoordde en zeide: wat de mens is in staat om te 
doen 

die, dat gij zoudt vragen zulke dingen van mij? 

{4:7} en hij zeide tot mij, als ik u hoezeer vragen moet 

woningen zijn in het midden van de zee, of hoeveel veren 

zijn in het begin van de diepe, of hoeveel veren zijn 

boven het uitspansel, of die de uitgaven van het paradijs: 

{4:8} Peradventure gij je zeg me, ik heb nooit 

ging in het diepe, noch vooralsnog in de hel, noch heb ik 

ooit omhoog klimmen naar de hemel. 

{4:9} niettemin nu hebben ik vroeg u alleen maar van de 

vuur en wind, en van de dag wherethrough gij 



doorgegeven, en van de dingen die gij niet kunt worden 

gescheiden, en toch kunt gij geeft mij geen antwoord van hen. 

{4:10} hij zeide voorts tot mij, uw eigen dingen, en 

zoals zijn opgegroeid met u, kunt gij niet weten; 

{4:11} hoe uw vaartuig dan moeten kunnen begrijpen 

de manier van de hoogste, en de wereld wordt nu uiterlijk 

beschadigd om te begrijpen van de corruptie die is duidelijk in 
mijn 

zicht? 

{4:12} Toen zeide ik tot hem, het ware beter dat wij waren 

helemaal niet, dan dat we moeten leven nog steeds in 
goddeloosheid, en tot 

lijden, en niet te weten daarom. 

{4:13} Hij antwoordde mij, en zeide: ik ging naar een bos in 

een vlakte, en de bomen nam raadsman, 

{4:14} en zeide: kom, laten we gaan en voeren oorlog tegen 

de zee die het afwijken weg voor ons, en dat kunnen we 

maken ons meer bossen. 

{4:15} de overstromingen van de zee ook op gelijke wijze nam 

Counsel, en zeide: kom, laten we omhoog gaan en bedwingen 
van de bossen 



van de vlakte, die er ook kunnen wij ons een ander land. 

{4:16} de gedachte van het hout was tevergeefs, voor de brand 

kwam en het verbruikt. 

{4:17} kwam ook de gedachte van de overstromingen van de 
zee 

tot nought, voor het zand opgestaan en hield hen. 

{4:18} indien gij rechter nu tussen deze twee, wie 

je gij beginnen te rechtvaardigen? of wie je gij 

veroordelen? 

{4:19} ik antwoordde en zei, het is voorwaar een dwaze 
gedachte 

dat ze beiden hebben bedacht, want de grond is gegeven de 

hout, en de zee heeft ook zijn plaats te houden zijn 
overstromingen. 

{4:20} dan antwoordde hij mij en zeide, dat gij hebt gegeven 
een 

rechts van de uitspraak, maar waarom judgest gij niet uzelf 
ook? 

{4:21} voor zoals de grond is gegeven van het hout, en 

de zee zijn overstromingen: alzo zij die stilstaan bij de aarde 

niets maar dat wat op de aarde kunnen begrijpen: 

en hij die boven de hemelen woont kan alleen 



begrijp de dingen die boven de hoogte van de 

hemelen. 

{4:22} dan ik antwoordde en zeide, dat ik smeek u, O Heer, 
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Laat me begrijpt: 

{4:23} want het was niet mijn gedachten nieuwsgierig van de 
hoge 

dingen, maar van zoals langs ons dagelijks, namelijk, daarom 

Israël is opgegeven als een verwijt aan de heidenen, en voor 
wat 

oorzaak de mensen wie gij zijt hield is gegeven 

goddeloze Naties, en waarom de wet van onze voorvaderen 

bracht naar nul, en de schriftelijke verbonden komen op geen 

effect, 

{4:24} en we voorbijgaan uit de wereld als 

sprinkhanen, en ons leven is verbazing en vrees, en we 

zijn niet waard om barmhartigheid verkrijgen. 

{4:25} wat hij dan doet voor zijn naam waarbij we 

heten? van deze dingen heb ik gevraagd. 

{4:26} dan antwoordde hij me en zei: hoe meer gij 



searchest, hoe meer zult gij verwonderen; voor de wereld 
hasteth 

snel te verdwijnen, 

{4:27} en de dingen die niet begrijpen 

de rechtvaardigen is beloofd in de tijd te komen: want deze 
wereld is 

vol ongerechtigheid en ongerechtigheden. 

{4:28} maar als aangaande de dingen waarvan gij van 

me, ik zal vertellen voor het kwaad wordt gezaaid, maar de 
vernietiging 

daarvan is nog niet gekomen. 

{4:29} als die wordt gezaaid worden dus niet omgezet 

ondersteboven, en als de plaats waar het kwaad is gezaaid 
doorgeeft 

niet weg, kan niet dan komen dat is ingezaaid met goed. 

{4:30} voor de korrel van kwade zaad heeft gezaaid de 

hart van Adam vanaf het begin, en hoeveel 

goddeloosheid heeft het opgevoed tot op deze tijd? en hoe 

veel zal het nog voortbrengen tot het tijdstip van het dorsen 

komen? 

{4:31} Ponder nu door uzelf, hoe groot vrucht van 



goddeloosheid de korrel van kwade zaad heeft voortgebracht. 

{4:32} en wanneer de oren zullen worden gekapt, die zijn 

zonder nummer, hoe groot een vloer ze vult? 

{4:33} dan ik antwoordde en zeide: hoe en wanneer wordt 

deze dingen komen om door te geven? Daarom zijn onze jaar 
weinig en 

kwaad? 

{4:34} en hij antwoordde mij, zeggende, niet gij haast 

boven het meest hoogst: voor uw haast tevergeefs is boven 

hem, want gij zijt veel overschreden. 

{4:35} ging niet de zielen ook van de rechtvaardige vragen vraag 

van deze dingen in hun kamers, zeggende: hoe lang zal ik 

hoop op deze manier? Wanneer komt de vrucht van de vloer 
van 

onze beloning? 

{4:36} en deze dingen gaf van de Aartsengel Uriël 

ze beantwoorden, en zei, zelfs wanneer het aantal zaden is 

u ingevuld: want hij heeft de wereld in het saldo woog. 

{4:37} per maatregel heeft hij gemeten de tijden; en door 

nummer heeft hij genummerd de tijden; en hij is niet Verplaats 

noch hen, roer tot de genoemde maatregel worden vervuld. 



{4:38} Toen antwoordde ik en zei: O Heer, die bearest 

regel, zelfs wij allemaal vol van ongehoorzaamheid. 

{4:39} en voor onze bestwil zo is dat de vloeren 

van de rechtvaardigen niet gevuld zijn, vanwege de zonden van 
hen 

dat stilstaan bij de aarde. 

{4:40} zodat hij antwoordde mij, en zeide, ga uw weg naar een 

vrouw met kind, en vragen van haar wanneer ze heeft vervuld 

haar negen maanden, indien haar baarmoeder kan de geboorte 
langer houden 

binnen haar. 

{4:41} toen zei ik, Nee, heer, dat kunnen ze niet. En hij 

zeide tot mij, In het graf van de kamers van zielen als zijn de 

baarmoeder van een vrouw: 

{4:42} voor zoals als een vrouw die barensnood stuwt haast om 
te 

ontsnappen aan de noodzaak van de travail: alzo doen deze 
plaatsen 

haast om te leveren die dingen die zich tot hen. 

{4:43} vanaf het begin, kijk, wat gij verlangt naar 

Zie, bedraagt het Safan thee. 



{4:44} dan ik antwoordde en zeide: als ik heb genade gevonden 

in uw ogen, en als het mogelijk is, en als ik meet daarom 

{4:45} Shew me dan of er meer te komen dan 

is verleden, of meer verleden dan te komen. 

{4:46} wat is verleden ik weet, maar wat te komen ik 

weet niet. 

{4:47} en hij zeide tot mij, opstaan op de rechterkant 

en ik zal uitleggen het zinnebeeld vergaan. 

{4:48} dus ik stond, en zag, en zie, een hete branden 

oven langskwam aangezicht: en het gebeurde dat toen de 

vlam was door gegaan, ik keek, en zie, de rook 

bleef nog steeds. 

{4:49} nadat dit er voorbij aangezicht een waterig 

Cloud, en nedergezonden veel regen met een storm; en 
wanneer de 

stormachtige regen was voorbij, de druppels bleven nog steeds. 

{4:50} toen zeide hij tot mij, overwegen met uzelf; Als 

de regen is meer dan de druppels, en als het vuur is groter dan 

de rook; maar de druppels en de rook blijven achter: dus 

de hoeveelheid die verleden is heeft meer overschreden. 



{4:51} dan ik bad en zei, kan ik leven, denkt gij, 

tot die tijd? of wat zal er gebeuren in die dagen? 

{4:52} hij antwoordde mij, en zeide: wat betreft de tokens 

blijke waarvan gij askest mij, ik kan u van hen gedeeltelijk 
zoudt: maar 

Als het aanraken van uw leven, ben ik niet verzonden naar 
shew want ik ben niet 

weet het. 

{5:1} niettemin komen de tokens, zie, de dagen 

kom, dat zij die op aarde wonen worden vastgesteld 

in een groot aantal, en de manier van waarheid zal worden 
verborgen, en 

het land wordt onvruchtbaar van geloof. 

{5:2} maar ongerechtigheid zal worden verhoogd tot boven dat 
die 

nu gij ziet, of dat gij lang geleden hebt gehoord. 

{5:3} en het land, dat gij ziet nu dat wortel, zult 

gij ziet plotseling verspild. 

{5:4} maar als de meest hoog verlenen u om te leven, zult gij 

Zie na de derde bazuin dat de zon wordt plotseling schijnen 

weer in de nacht, en de maan driemaal in de dag: 
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{5:5} en bloed zullen afhaken van hout, en de steen 

brengt zijn stem, en de mensen zullen onrustige: 

{5:6} en zelfs hij zal heersen, wie ze niet voor dat kijken 

stilstaan bij de aarde, en de vogels nemen hun vlucht 

weg samen: 

{5:7} en de Sodomitish zee, vis, zal uitgeworpen en 

lawaai in de nacht, die velen hebben niet bekend maken: maar 

zij zullen allemaal horen de stem daarvan. 

{5:8} er moet een verwarring ook op veel plaatsen, en 

het vuur oft toegezonden uit opnieuw, en de wilde dieren 
zullen 

wisselen en menstruerende vrouwen brengt 

weer monsters: 

{5:9} en zoute wateren zullen worden gevonden in de zoete en 
alle 

vrienden zullen vernietigen elkaar; vervolgens wordt wit vel 
zichzelf, 

en begrip trekken zelf in zijn geheime kamer, 

{5:10} en moet worden aangevraagd voor velen, en nog niet 

gevonden: ongerechtigheid en incontinency zullen 



vermenigvuldigd op aarde. 

{5:11} één land ook zullen vragen een andere, en zeggen, Is 

gerechtigheid die een mens rechtvaardig doorlopen stuwt 

thee? En het zal zeggen, nee. 

{5:12} op hetzelfde moment zullen mannen hoop, maar niets 

verkrijgen: ze wordt arbeid, maar hun manieren niet 
voorspoedig. 

{5:13} te shew u deze tokens die ik heb laten; en indien gij 

verwelken opnieuw, bidden en huilen als nu, en snel zelfs 
dagen, gij 

nog grotere dingen zult horen. 

{5:14} dan ik gewekt, en een extreme bangheid ging 

door al mijn lichaam en mijn geest was bedroefd, zodat het 

flauwgevallen. 

{5:15} dus de engel die gekomen was om te praten met mij 
gehouden 

mij troostte me en me ingesteld op mijn voeten. 

{5:16} en in de tweede nacht het geschiedde, dat 

Salathiel de kapitein van het volk kwam tot mij, zeggende, 

Waar zijt gij geweest? en waarom is uw gelaat dus 

zware? 



{5:17} weet gij niet dat Israël zich tot 

thee in het land van hun gevangenschap? 

{5:18} omhoog dan brood eten en verlaten ons niet, zoals de 

herder die zijn kudde in de handen van wrede wolven leaveth. 

{5:19} toen zeide ik tot hem, gaan uw wegen van mij, en 

Kom niet nigh me. En hij hoorde wat ik zei, en ging van 

me. 

{5:20} en dus ik zeven dagen gevast, rouw en 

huilen, zoals de engel Uriël mij geboden. 

{5:21} en na zeven dagen dus het was, dat de gedachten van 

mijn hart waren zeer pijnlijke mij weer, 

{5:22} en mijn ziel herstelde zich de geest van begrip, 

en ik begon opnieuw te bespreken met de allerhoogste, 

{5:23} en zei: O Heer die regel, van elke hout bearest 

van de aarde en alle bomen daarvan, zijt gij gekozen 

u één enkel wijnstokras: 

{5:24} en van alle landen van de hele wereld gij 

gekozen u een pit: en van alle de bloemen daarvan een lelie: 

{5:25} en van alle de diepten der zee zijt gij gevuld 

u een rivier: en van alle steden van bouwde zijt gij geheiligd 



Sion tot uzelf: 

{5:26} en gij hebt van alle de vogels die worden gemaakt 

u een duif genaamd: en alle runderen die zijn 

gij zijt u ene schaap geboden: 

{5:27} en onder alle de menigten mensen die gij hebt 

gekregen u één volk: en tot dit volk: wie gij 

lovedst, gij gegeven een wet die al is goedgekeurd. 

{5:28} en nu, O Heer, waarom hebt gij dit gegeven 

volk over veel? en bij de één toegangspunt hebt gij 

bereid anderen, en waarom zijt gij uw enige verspreid 

mensen van de vele? 

{5:29} en zij die uw beloften, tegenspreken en 

geloofde niet uw verbonden, hebben vertrapt hen. 

{5:30} als gij zoveel deedt haat uw volk, nog 

zoudt gij hen straffen met uw eigen handen. 

{5:31} nu wanneer ik deze woorden, de engel had gesproken 

dat kwam voor mij de nacht afore was gestuurd unto me, 

{5:32} en zeide tot mij, hoor mij, en ik zal instrueren 

thee; luisteren naar het ding dat ik zeg, en ik zal u vertellen 

meer. 



{5:33} en ik al zei, spreken over, mijn heer. Vervolgens zei hij tot 

mij, gij zijt hevig verontrust in de geest omwille van Israëls: hebt 

gij dat mensen beter dan hij dat hen maakte? 

{5:34} en ik zei, Nee, heer: maar van zeer verdriet heb ik 

gesproken: voor mijn teugels pijn mij elk uur, terwijl ik arbeid te 

begrijpen van de manier van de allerhoogste, en uitzoeken van 
deel 

van zijn oordeel. 

{5:35} en hij zeide tot mij, gij kunt niet. En ik zei: 

Welnu, heer? waartoe ben ik dan geboren? of waarom was 

niet mijn moederschoot dan mijn graf, dat ik niet zou kunnen 
hebben 

gezien de travail van Jakob, en de vervelende zwoegen van de 
voorraad 

van Israël? 

{5:36} en hij zeide tot mij, mij de dingen die 

zijn nog niet gekomen, me verzamelen de dross die zijn 

verstrooid, maken mij de bloemen groen weer die zijn 

verwelkte aren, 

{5:37} openen me de plaatsen die zijn gesloten, en breng me 

weer de winden die in hen zijn opgesloten, shew mij het beeld 



van een stem: en dan zal ik verklaren aan thee het ding dat gij 

labourest om te weten. 

{5:38} en gezegd, O Lord die regel, die kan bearest 

weet deze dingen, maar hij dat hath niet zijn woning met 

mannen? 

{5:39} wat mij betreft, ben ik onverstandig: hoe kan ik dan 
spreken van 

deze dingen waarvan gij van mij? 

{5:40} toen zeide hij tot mij, zoals gij geen kunt doen 

van deze dingen die ik heb gesproken, kunt maar toch gij niet 

zien mijn oordeel of op het einde van de liefde die ik heb 

beloofd aan mijn volk. 
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{5:41} en ik zei, zie, O Heer, maar kunst gij nadert tot 

hen die tot het einde worden voorbehouden: en wat doen zij 

dat zijn geweest voor mij, of we dat nu, of zij die 

na ons zullen komen? 

{5:42} en hij zeide tot mij, ik zal mijn oordeel vergelijken 

tot een ring: zoals er is geen laksheid van de laatste, alzo 

Er is geen snelheid van de eerste. 



{5:43} dus ik antwoordde en zeide: Couldest gij niet maken 

die dat hebben gedaan, en nu, en die moeten voor 

komen, tegelijk; opdat gij zoudt shew uw arrest de 

eerder? 

{5:44} dan antwoordde hij mij en zeide, dat het schepsel kan 

geen haast boven de maker; evenmin kan de wereld houden 
hen 

tegelijk wordt die daarin worden gemaakt. 

{5:45} en ik zei, zoals gij hebt gezegd tot uw knecht, die 

gij, die leven geeft aan allen, tegelijk te leven hebt gegeven de 

schepsel die gij hebt gemaakt, en het schepsel kale het: zelfs 

dus het kan nu ook geduld hen die nu tegelijk aanwezig zijn. 

{5:46} en hij zeide tot mij, vragen de baarmoeder van een 
vrouw, 

en zeg haar, als gij ons weer kinderen, waarom dost 

gij het niet samen, maar na elkaar? haar bidden 

Daarom tien kinderen tegelijk voortbrengen. 

{5:47} en ik al zei, kan ze niet: maar het moet doen door 
afstand 

van tijd. 

{5:48} toen zei hij mij, toch heb ik gegeven de 



schoot van de aarde die worden gezaaid in het in hun tijden. 

{5:49} voor zoals als een jong kind kan niet voortbrengen de 

dingen die bij de leeftijd horen, toch heb ik verwijderd de 

wereld die ik heb gemaakt. 

{5:50} ik vroeg, en zeide: zien gij nu hebt gegeven 

me de manier, ik zal gaan spreken aangezicht: voor onze 

moeder, van wie gij me vertelde zijt dat ze jong is, 

nadert nu tot leeftijd. 

{5:51} hij antwoordde mij, en zei, vraag een vrouw die 

getuigt van kinderen, en zij zal zeggen u. 

{5:52} zeg tot haar, daarom zijn ze tot wie gij 

zijt nu voortgebracht zoals die vóór, maar minder waren 

van gestalte? 

{5:53} en ze zullen het beantwoorden van thee, zij die worden 
geboren in 

de de sterkte van de jeugd zijn van één mode, en zij die 

zijn geboren in de tijd van leeftijd, wanneer de baarmoeder 
breekt, zijn 

anders. 

{5:54} gij daarom te overwegen ook, hoe dat gij minder zijn 

van gestalte dan degenen die vóór u waren. 



{5:55} en dus zijn ze die na u minder dan gij, komen 

Als de wezens die nu beginnen met oud, en hebben 
doorgegeven 

over de sterkte van de jeugd. 

{5:56} dan zei ik, heer, ik smeek u, als ik heb gevonden 

voorkeur in uw ogen, shew uw dienstknecht door wie gij 
bezoekt 

uw schepsel. 

{6:1} en hij zeide tot mij, In het begin, wanneer de 

aarde werd gemaakt, voordat de grenzen van de wereld stond, 
of 

ooit de wind blies, 

{6:2} voordat het donderde en lichter, of ooit de 

basis van het paradijs is gelegd, 

{6:3} voordat de eerlijke bloemen werden gezien, of ooit de 

beweegbare bevoegdheden werden vastgesteld, voordat de 
ontelbare 

veelheid van engelen bijeen waren, 

{6:4} of ooit de hoogten van de lucht werden opgeheven, 
voordat 

de maatregelen van het uitspansel waren genoemd, of ooit de 

schoorstenen in Sion waren heet, 



{6:5} en ere het huidige jaar zocht waren, en of 

ooit de uitvindingen van hen dat nu zonde waren veranderd, 
voordat 

ze waren verzegeld dat geloof voor een schat hebben 
verzameld: 

{6:6}, dan heb ik deze dingen overwegen, en ze allemaal waren 

gemaakt door middel van mij alleen en niets anders: door mij 
ook 

zij zullen worden beëindigd, en door niemand anders. 

{6:7} dan antwoordde ik en zeide: wat zullen de scheiding 

splijten van de tijd? of wanneer het einde van de eerste, 

en het begin van het followeth dat? 

{6:8} en hij zeide tot mij, van Abraham tot Isaac, 

Toen Jakob en Esau van hem, Jakobs hand geboren waren 
gehouden 

eerste de hiel van Esau. 

{6:9} voor Esau is het einde van de wereld, en Jacob is de 

het begin van dat followeth. 

{6:10} de hand van de mens is tussen de hiel en de hand: 

andere vraag, Ezra, gij niet vragen. 

{6:11} ik dan antwoordde en zeide: O Heer die regel, bearest 



Als ik genade in uw ogen gevonden heb, 

{6:12} ik smeek u, shew uw dienstknecht het einde van uw 

penningen, waarvan gij shewedst mij de afgelopen nacht deel. 

{6:13} zodat hij antwoordde en zeide tot mij, Stand up op 

uw voeten, en een machtige klinkende stem horen. 

{6:14} en dient het als het ware een grote beweging; maar de 

plaats waar gij staat, zal niet worden verplaatst. 

{6:15} en wanneer het spreekt wees daarom niet bang: voor 

het woord is van het einde, en is van de grondlegging der aarde 

begrepen. 

{6:16} en waarom? omdat de toespraak van deze dingen 

siddert en wordt verplaatst: voor het weet dat het einde van 
deze 

dingen moeten worden veranderd. 

{6:17} en het is gebeurd, dat toen ik had gehoord ik stond 

omhoog op mijn voeten, en luisterde, en zie, er was een 

dat sprak de stem, en het geluid van het was als het geluid van 

vele wateren. 

{6:18} en het zei, zie, de dagen komen, dat ik zal 

beginnen te trekken nadert, en voor een bezoek aan hen die 
stilstaan bij de 



aarde, 

{6:19} en zal beginnen te maken van de Inquisitie van hen, wat 

zij die ten onrechte hebben gekwetst met hun ongerechtigheid, 

en wanneer de aandoening van Sion zal worden vervuld; 

{6:20} en wanneer de wereld, die beginnen zullen te verdwijnen 

weg, zal worden afgewerkt, dan zal ik shew deze tokens: de 

boeken worden geopend voordat het uitspansel, en zij zullen 

2 Ezra pagina 714 

Zie allemaal samen: 

{6:21} en de kinderen van een jaar oud spreek met 

hun stemmen, de vrouwen met kind zal voortbrengen 

vroegtijdige kinderen van drie of vier maanden oud, en ze 
zullen 

wonen, en worden opgewekt. 

{6:22} en wordt de ingezaaid plaatsen verschijnen plotseling 

unsown, wordt de volledige opslagplaatsen plotseling worden 
gevonden leeg: 

{6:23} en tha trompet verleent een geluid, die toen 

ieder mens geloften, zij zullen opeens bang. 

{6:24} op dat moment zullen vrienden bestrijden een tegen de 
ander 



als vijanden, en de aarde zullen staan in angst met degenen die 

zij zullen vertoeven, de veren van de fonteinen wordt stil, 

en in drie uur zullen ze niet lopen. 

{6:25} wie overblijft van alle die ik heb 

verteld u zullen ontsnappen en zie mijn zaligheid, en het einde 
van 

uw wereld. 

{6:26} en de mannen die worden ontvangen, zullen zien die 

niet dood van hun geboorte hebben geproefd: en het hart van 
de 

bewoners worden veranderd, en omgezet in een andere 

betekenis. 

{6:27} voor kwaad wordt gebracht uit, en misleiding zullen 

uitgeblust. 

{6:28} wat geloof, het zal bloeien, corruptie zullen 

overwinnen, en de waarheid, die heeft al zo lang zonder 

fruit, dient te worden aangegeven. 

{6:29} en toen hij sprak met mij, zie, ik keek door 

kleine en weinig op hem voor wie ik stond. 

{6:30} en deze woorden zeide hij tot mij; Ik ben gekomen om te 

Shew thee de tijd van de nacht te komen. 



{6:31} indien gij bidden nog meer, en snel zeven dagen 

nogmaals, ik zal u zoudt grotere dingen overdag dan heb 

gehoord. 

{6:32} want uw stem is gehoord voordat de meest hoge: voor 

The Mighty heeft gezien uw rechtvaardige behandeling, hij 
heeft gezien 

ook uw kuisheid, die gij zijt had sinds uw jeugd. 

{6:33} en daarom heeft hij stuurde me naar shew u alle 

deze dingen, en om te zeggen vergaan, weest welgemoed en 

vrees niet 

{6:34} en haast niet met de tijd die verleden, tot zijn 

denk dat ijdelheden, opdat gij moogt haast niet van de laatste 

tijden. 

{6:35} en het geschiedde na dat ik weer huilde, 

en zeven dagen gevast op dezelfde wijze, dat ik zou kunnen 
vervullen de 

drie weken waarin hij vertelde me. 

{6:36} en in de achtste nacht was mijn hart veelbesproken 
binnen 

me weer, en ik begon te spreken voordat de meest hoge. 

{6:37} voor mijn geest was sterk ingesteld op brand, en mijn ziel 



was in nood. 

{6:38} en gezegd, O Heer, gij spakest van de 

begin van de schepping, zelfs de eerste dag, en zeidet dus; 

Laat de hemel en de aarde worden gemaakt; en uw woord was 
een perfecte 

werk. 

{6:39} en toen was de geest, en de duisternis en de stilte 

waren aan elke kant; het geluid van iemands stem was nog niet 

gevormd. 

{6:40} dan commandedst gij een eerlijke licht tevoorschijn te 
komen 

van uw schatten, die uw werk kan worden weergegeven. 

{6:41} op de tweede dag gij hebt de geest van de 

uitspansel, en commandedst deel asunder, en 

een scheiding tussen de wateren, die enerzijds mogelijk maken 

omhoog gaan, en anderzijds blijven onder. 

{6:42} op de derde dag gij commando die de 

wateren moeten worden ondergebracht in het zevende deel 
van de aarde: 

zes pats zijt gij opgedroogd, en hield hen, met de bedoeling dat 



van deze, sommige worden geplant van God en bewerkte kan 
fungeren 

thee. 

{6:43} voor zodra uw woord uitging het werk was 

gemaakt. 

{6:44} voor onmiddellijk er grote en ontelbare was 

fruit en veel en divers geneugten voor de smaak, en 

bloemen van onveranderlijk kleuren en geuren van prachtige 

Geur: en dit was de derde dag gedaan. 

{6:45} op de vierde dag gij commandedst die de 

zon moet schijnen, en de maan haar licht, en de sterren geven 

moeten in volgorde: 

{6:46} en gegeven hen een vergoeding te doen dienst voor de 
mens, 

die moest worden gemaakt. 

{6:47} op de vijfde dag gij zeidet tot de zevende 

deel, waar de wateren waren verzameld dat moet zorgen voor 

weer levende wezens, vogels en vissen: en dus bij de 

Pass. 

{6:48} voor de domme water en zonder leven voortgebracht 

levende dingen op het gebod van God, dat alle mensen 



misschien lof uw wonderlijke werken. 

{6:49} dan deedt gij twee levende wezens, wijden de 

een gij calledst Henoch, en de andere Leviathan; 

{6:50} en scheiden de ene de andere didst zegt: voor de 

zevende deel, namelijk waar het water werd verzameld 

samen, misschien niet in het bezit ze allebei. 

{6:51} tot Henoch gij gegeven enerzijds, die was gedroogd 

de derde dag, die hij in hetzelfde deel wonen moet, 

waarin zijn duizend heuvels: 

{6:52} maar tot Leviathan gij gegeven het zevende deel, 

namelijk de vochtige; en zijt hield hem om te worden 
verslonden van 

wie gij, en wanneer. 

{6:53} op de zesde dag gij gegeven gebod 

de aarde, dat het aangezicht hij moet voortbrengen beesten, 

vee en kruipende dingen: 

{6:54} en na deze, Adam ook, wie gij hebt 

heer van al uw schepselen: van hem komen we allemaal, en de 
mensen 

ook wie gij zijt gekozen. 

{6:55} dit alles heb ik gesproken voordat u, O Heer, 



want gij hebt de wereld voor onze bestwil 
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{6:56} voor de andere mensen, die ook afkomstig zijn van 
Adam, 

gij hebt gezegd dat ze niets zijn, maar speeksel zijn: 

en zijt vergeleken de overvloed van hen tot een druppel die 

valt van een vaartuig. 

{6:57} en nu, O Heer, zie, deze heidense, die 

heb ooit is befaamd als niets, zijn begonnen te worden lords 

over ons en om ons te verslinden. 

{6:58} maar we uw volk, wie gij geroepen zijt uw 

eerstgeborene, uw enige verwekt, en uw vurige minnaar, 
krijgen 

in hun handen. 

{6:59} doen als de wereld nu worden gemaakt voor onze 
bestwil, waarom 

We beschikken niet over een erfenis met de wereld? Hoe lang 

wordt dit doorstaan? 

{7:1} en wanneer ik een eind aan het spreken van deze had 
gemaakt 

woorden, er was voor mij de engel gezonden die waren 



gestuurd unto me de nachten afore: 

{7:2} en hij zeide tot mij, Up, Ezra, en horen de 

woorden dat ik gekomen ben om u zoudt. 

{7:3} en ik al zei, spreken over, mijn God. Vervolgens zei hij tot 

me, de zee ligt op een ruime plaats, dat het wellicht diep en 

groot. 

{7:4} maar pleiten de ingang waren smal, en als 

een rivier; 

{7:5} die vervolgens kon gaan in de zee te kijken op het, en 

te sluiten het? Als hij ging niet door de smalle, hoe kon hij 

in de brede komen? 

{7:6} er is ook een ander ding; Een stad is gebouwd, en 

ingesteld op een breed veld, en staat vol met alle goede dingen: 

{7:7} de ingang daarvan is smal, en ligt in een 

gevaarlijke plek om te vallen, net als alsof er een brand op de 

rechterhand, en aan de linkerkant een diep water: 

{7:8} en één enige weg tussen hen beiden, zelfs 

tussen het vuur en het water is zo klein dat er kon maar 

één man gaan er in een keer. 

{7:9} als deze stad nu werden gegeven een man voor een 



erfenis, als hij nooit het gevaar ingesteld voordat het deelt, 

Hoe zal hij dit erfdeel ontvangen? 

{7:10} en ik al zei, het is zo, heer. Toen zeide hij tot mij, 

Alzo ook is Israëls gedeelte. 

{7:11} omdat om hunnentwil ik de wereld maakte: en 

Toen Adam overtreden van mijn inzettingen en daarna werd 
verordend dat 

nu wordt gedaan. 

{7:12} dan waren de ingangen van deze wereld gemaakt 

smalle, vol verdriet en travail: ze zijn maar weinig en kwaad, 

vol gevaren,: en zeer pijnlijk. 

{7:13} voor de ingangen van de ouderling wereld breed waren 
en 

zeker, en bracht onsterfelijke fruit. 

{7:14}, dan, indien zij die leven van arbeid niet aan ga deze 
zeestraat 

en ijdelheden, zij kunnen nooit ontvangen die zijn opgelegd 

voor hen. 

{7:15} nu dus waarom disquietest gij uzelven, zien 

gij zijt maar een verderfelijke man? en waarom zijt gij 
verplaatst, 



Overwegende dat gij maar sterfelijk zijt? 

{7:16} Waarom zijt gij niet beschouwd als in uw gedachten dit 

dat is om te komen, in plaats van die aanwezig is? 

{7:17} Toen antwoordde ik en zei: O Heer, die bearest 

regel, gij zijt gewijd in uw wet, dat de rechtvaardigen moeten 

nemen over deze dingen, maar dat de goddeloze omkomt. 

{7:18} toch de rechtvaardigen zullen lijden straat 

dingen, en hoop voor wide: voor zij die goddeloos handelen 
hebben gedaan 

de enge dingen hebben geleden en nog zullen niet zien de hele. 

{7:19} en hij zeide tot mij. Er is geen rechter hierboven 

God, en niemand die heeft begrip boven het hoogst. 

{7:20} voor er zijn velen die in dit leven omkomen, omdat 

ze veracht de wet van God die is ingesteld vóór hen. 

{7:21} voor God heeft zoals zeestraat gebod gegeven 

kwam, wat ze moeten doen om te leven, zelfs als ze kwamen, 
en 

wat ze zich aan moeten houden om te voorkomen dat de straf. 

{7:22} toch waren zij niet gehoorzaam aan hem; maar 

sprak tegen hem, en ingebeelde ijdelheden; 

{7:23} en zichzelf bedrogen door hun boze daden; 



en van de allerhoogste zei, dat hij niet; en wist niet zijn 

manieren: 

{7:24} maar zijn wet hebben ze veracht, en ontkende zijn 

verbonden; in zijn statuten zij niet getrouw geweest, en 

zijn werken hebben niet worden uitgevoerd. 

{7:25} en daarom Ezra, voor de lege zijn leeg 

dingen, en voor de volledige zijn de volledige dingen. 

{7:26} Zie, de tijd zal komen, dat deze tokens 

die ik u heb gezegd kom pass, en de bruid 

wordt vermeld, en ze komen weer worden gezien, dat nu is 

onttrokken aan de aarde. 

{7:27} en wie van de kwaden van de foresaid wordt geleverd 

zullen zien mijn wonderen. 

{7:28} voor mijn zoon Jezus zal worden geopenbaard met 
degenen die 

met hem, en zij die blijven zullen zich verheugen binnen vier 

honderd jaar. 

{7:29} na die jaren mijn zoon Christus sterven, en alle 

mannen die leven hebben. 

{7:30} en de wereld zal worden omgezet in de oude stilte 



zeven dagen, net als in de voormalige uitspraken zoals: zodat 
niemand 

blijven. 

{7:31} en na zeven dagen de wereld, die nog ontwaakt 

niet zullen worden opgewekt, en die zullen sterven dat is 
beschadigd 

{7:32} en de aarde zal herstellen die in slaap in 

haar, en zo zal de stof die in stilte wonen, en de 

geheime plaatsen brengt die zielen die gepleegd werden 

tot hen. 

{7:33} en de meest hoge wordt vermeld op de zetel van 

arrest en ellende zal voorbijgaan, en de lange 

lijden heeft een einde: 
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{7:34} maar arrest alleen blijven, waarheid zal staan, 

en geloof zullen sterk: 

{7:35} en het werk volgt, en de beloning zullen 

Safan, en de goede daden worden van geweld, en wicked 

daden zullen geen regel niet. 

{7:36} Toen zei ik, Abraham bad eerst voor de 

Sodomieten, en Mozes voor de vaders die gezondigd in de 



wildernis: 

{7:37} en Jezus na hem voor Israël in de tijd van Achan: 

{7:38} en Samuel en David voor de vernietiging: en 

Solomon voor hen dat naar het heiligdom komen zou: 

{7:39} en Helias voor degenen die regen ontvangen; en voor de 

dood, opdat hij zouden leven: 

{7:40} en Ezechias voor de mensen in de tijd van 

Sanherib: en veel voor velen. 

{7:41} zelfs dus nu zien corruptie is opgegroeid, en 

goddeloosheid verhoogd, en de rechtvaardigen heb gebeden 
voor de 

goddeloze: daarom zal het niet zijn dus nu ook? 

{7:42} hij antwoordde mij, en zeide: deze huidige leven is niet 

het einde waar veel glorie houden; Daarom hebben zij 

gebeden voor de zwakken. 

{7:43} maar de dag van de ondergang is het einde van deze tijd, 

en het begin van de onsterfelijkheid voor te komen, waarin 

corruptie is voorbij, 

{7:44} onmatigheid is ten einde, ontrouw is afgesneden, 

gerechtigheid is gegroeid, en waarheid is opgedoken. 



{7:45} dan zullen geen mens kunnen om hem dat te redden 

vernietigd, noch te onderdrukken van hem die de overwinning 
heeft gekregen. 

{7:46} ik dan antwoordde en zeide: dit is mijn eerste en laatste 

zeggen, dat het beter niet te hebben gegeven van de aarde was 
geweest 

Adam: of anders, toen het werd hem te hebben gegeven 

ingetogen hem uit het zondigen. 

{7:47} want wat baat het voor mannen nu in dit heden 

tijd om te leven in de zwaarte, en na de dood te zoeken 

straf? 

{7:48} O gij Adam, wat hebt gij gedaan? voor al het 

gij die gezondigd had, was thou kunst niet alleen is gedaald, 
maar we alle 

die komen van u. 

{7:49} want wat baat het ons, als er beloofd 

ons een onsterfelijke tijd, dat hebben we de werken die 

brengen dood? 

{7:50} en dat er ons beloofd een eeuwige hoop, 

Overwegende dat ons wezen meest wicked zijn ijdel? 

{7:51} en die er zijn opgelegd voor ons woningen van 



gezondheid en veiligheid, overwegende dat wij goddeloos 
hebben geleefd? 

{7:52} en die de heerlijkheid van de allerhoogste wordt 
gehouden te 

verdedigen die hebben geleid een omzichtig leven, terwijl we 
hebben 

liep in de meest boze wegen van alle? 

{7:53} en dat moet er Safan een paradijs, waarvan 

fruit volhardt voor ooit, waarin veiligheid en geneeskunde, 

Aangezien wij niet het treedt? 

{7:54} (want we hebben gelopen op onaangename plaatsen.) 

{7:55} en dat de gezichten van hen die hebben gebruikt 

onthouding zal schitteren boven de sterren, terwijl onze 
gezichten 

zwarter dan duisternis worden? 

{7:56} voor terwijl we woonde en ongerechtigheid, begaan we 

beschouwd als niet dat we beginnen moeten bij het lijden voor 
na 

dood. 

{7:57} dan antwoordde hij mij, en zei: dit is de 

toestand van de strijd, die man die ontstaat bij de 

aarde zal vechten; 



{7:58} dat, als hij overwonnen worden, hij als gij lijden zal 

hebt gezegd: maar als hij de overwinning te krijgen, zal hij het 
ding ontvangen 

dat moet ik het volgende zeggen. 

{7:59} want dit het leven waarvan Mozes sprak tot is de 

mensen terwijl hij woonde, zeggen, kies je leven, opdat gij 

moogt leven. 

{7:60} niettemin zij geloofden hem niet, noch nog de 

profeten na hem, no noch mij die tot hen, heb gesproken 

{7:61} dat er niet moet dergelijke zwaarte in hun 

vernietiging, zoals zal worden vreugde over hen die worden 
overgehaald om 

zaligheid. 

{7:62} ik dan antwoordde en zeide, ik weet het, heer, dat de 

de meeste hoge heet barmhartig, in die zin dat hij genadig 
heeft 

hen die nog niet zijn gekomen in de wereld, 

{7: 63} en bij die ook tot zijn recht wenden; 

{7:64} en dat hij geduldig, en lange is verdraagt degenen die 

hebben gezondigd, als Zijne schepselen; 

{7:65} en dat hij overvloedige, want hij is klaar om te geven 



waar het Benaarstig; 

{7:66} en dat hij van grote barmhartigheid, want hij multiplieth 

meer en meer barmhartigheden aan hen die aanwezig zijn, en 
dat 

verleden, en ook voor hen die gaan komen. 

{7:67} want indien hij niet vermenigvuldigt zijn 
barmhartigheden, de wereld 

zou niet blijven met hen die daarin overnemen. 

{7:68} en hij pardoneth; want als hij niet zo van zijn 

goedheid, opdat zij die zich schuldig hebben gemaakt aan 
ongerechtigheden 

worden verlicht van hen, het tien-duizendste deel van mannen 
moet niet 

blijven wonen. 

{7:69} en dat van de rechter, als hij moet hen niet vergeven 

dat zijn genezen met zijn woord, en stak de veelheid van 

twisten, 

{7:70} er moet zeer weinig verlaten zo in een 

ontelbare menigte. 

{8:1} en hij antwoordde mij, zeggende, de allerhoogste heeft 

gemaakt van deze wereld voor velen, maar de wereld te komen 
voor weinig. 



{8:2} ik zal u zoudt een zinnebeeld, Ezra; Zoals wanneer gij 

askest van de aarde, dat het zullen zeggen vergaan, dat het veel 
geeft 

mal blijke waarvan aarden vaten zijn gemaakt, maar weinig stof 
die 

goud komt van: zelfs zo is het verloop van deze tegenwoordige 
wereld. 
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{8:3} daar worden veel gemaakt, maar weinig zullen gered 
worden. 

{8:4} dus ik antwoordde en zeide: Swallow dan omlaag, O mijn 

ziel, begrip, en verslinden van wijsheid. 

{8:5} want gij zijt overeengekomen te geven oor, kunst willen 

profeteren: want gij niet meer ruimte hebt dan alleen te leven. 

{8:6} O Heer, als gij niet uw dienstknecht, die we kunnen lijden 

Bid aangezicht, en gij geeft ons zaad tot ons hart, en 

cultuur aan ons begrip, dat er wel vruchten 

Hoe zal elke man leven dat is beschadigd, die getuigt de 

plaatsen van een man? 

{8:7} want gij alleen zijt, en wij al een maaksel van 

uw handen, zoals gij hebt gezegd. 



{8:8} voor wanneer het lichaam nu is gevormd in de Moederdag 

baarmoeder, en gij geeft het leden, uw schepsel is bewaard 

in vuur en water, en negen maanden doth uw vakmanschap 

uw schepsel die is gemaakt in haar verdragen. 

{8:9} maar dat die voorraadhuis en wordt bewaard beide zullen 

behouden: en wanneer de tijd komt, de baarmoeder behouden 

medegoden van de dingen die in het groeide. 

{8:10} want gij uit de delen van geboden zijt de 

lichaam, dat wil zeggen, uit de borsten, melk te geschieden, 

welke is de vrucht van de borsten, 

{8:11} dat het ding dat is gevormd kan worden 

gevoed voor een tijd, totdat gij het disposest in uw 
barmhartigheid. 

{8:12} gij broughtest het omhoog met uw gerechtigheid, en 

nurturedst het in uw wet, en reformedst het met uw oordeel. 

{8:13} en gij zult het als uw schepsel, kastijden en 

versnellen het als uw werk. 

{8:14} indien daarom zult gij hem vernietigen die met zo 

grote arbeid werd gevormd, is het een gemakkelijk ding om te 
worden geordend 

door uw gebod, dat het ding dat werd gemaakt kunnen 



worden bewaard. 

{8:15} nu daarom, Lord, ik zal spreken; aanraken van de mens in 

algemeen, dat gij weet best; maar het aanraken van uw volk, 
voor 

waarvan sake, I 'm sorry; 

{8:16} en voor uw erfdeel, voor wiens zaak mij 

treuren; en voor Israël, voor wie ik zwaar ben; en voor Jakob, 

omwille waarvan ben ik troubled; 

{8:17} Daarom zal ik beginnen te bidden aangezicht voor 

mezelf en voor hen: want ik zie de watervallen van ons die 
wonen in 

het land. 

{8:18} maar ik heb gehoord dat de snelheid van de rechter die 

is om te komen. 

{8:19} dus mijn stem horen en begrijpen mijn 

woorden, en ik zal spreken aangezicht. Dit is het begin 

van de woorden van Ezra, voordat hij werd overgenomen: en ik 
zei, 

{8:20} O Heer, gij die in eeuwigdurende woont 

die ziet uit bovenstaande dingen in de hemel en de 

lucht; 



{8:21} wiens troon is onschatbare; waarvan glorie kan niet 

worden begrepen; voor wie de Heerscharen der engelen staan 

met het beven, 

{8:22} dienst is vertrouwd in wind en vuur; 

wiens woord is waar en gezegden constante; waarvan 

gebod is sterk, en de ordonnantie bang; 

{8:23} wiens blik drieth de diepten, en verontwaardiging 

stuwt de bergen te smelten; die de waarheid 

getuigt: 

{8:24} O horen het gebed van uw dienstknecht, en oor te geven 

de petitie van uw schepsel. 

{8:25} voor terwijl ik woon ik zal spreken, en zo lang als ik 

begrip ik zal beantwoorden. 

{8:26} O look niet de zonden van uw volk; maar op 

hen die u te in de waarheid dienen. 

{8:27} beschouwen niet de goddelozen uitvindingen van de 
heidenen, 

maar de wens van degenen die in uw getuigenissen houden 

ellende. 

{8:28} denk niet bij degenen die hebben gelopen feignedly 



aangezicht: maar hen herinneren, die volgens uw 

zal uw angst kennen. 

{8:29} laat het niet uw wil te vernietigen die hebben 

woonde als beesten; maar om te kijken op hen moeten 
duidelijk 

onderwees uw wet. 

{8:30} nemen gij geen verontwaardiging over hen die zijn 

geacht erger dan de beesten; maar hou van hen die altijd 

hun vertrouwen in uw gerechtigheid en heerlijkheid. 

{8:31} want wij en onze vaders van dergelijke wegkwijnen 

ziekten: maar vanwege ons zondaars gij zult worden genoemd 

barmhartig. 

{8:32} want indien gij een verlangen om ons barmhartigheid, 

gij zult worden genoemd barmhartig, ons namelijk, dat geen 

werken der gerechtigheid. 

{8:33} voor de rechtvaardigen, die hebben veel goede werken 
vaart 

met thee, recht uit hun eigen daden op beloning. 

{8:34} voor wat mens, opdat gij zoudt nemen 

ongenoegen bij hem? of wat is een verderfelijke generatie, die 

gij zoudt worden zo bitter naar het? 



{8:35} want in waarheid ze geen man onder hen die worden 

geboren, maar hij heeft behandeld goddeloos handelen; en 
onder de gelovigen 

Er zijn niets die niet kwalijk heeft gedaan. 

{8:36} voor in deze, O Heer, uw gerechtigheid en uw 

goedheid moet worden verklaard, indien gij hen barmhartig 

die hebben niet het vertrouwen van goede werken. 

{8:37} dan antwoordde hij me en zei: sommige dingen hebt 

gij onderscheids gesproken, en volgens uw woorden worden. 

{8:38} Want inderdaad ik niet denk op de vernietiging van dat 
zal 

hen die gezondigd hebben voor dood, voordat de uitspraak, 

vóór vernietiging: 

{8:39} maar ik zal blij zijn over de vernietiging van de 

rechtvaardigen, en ik zal niet vergeten ook hun pelgrimstocht, 
en 

de zaligheid en de beloning, die zij hebben. 
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{8:40} als zoals ik nu gesproken heb, zo zal het geschieden te. 

{8:41} voor als de Landman zaait veel zaad op 

de grond, en vele bomen, planteth en nog het ding dat is 



goed gezaaid in zijn seizoen komt niet omhoog, noch doth dat 
alles 

Neem wortel is geplant: zelfs zo is het van hen die zijn ingezaaid 
in 

de wereld; zij zullen niet allemaal worden behouden. 

{8:42} ik dan antwoordde en zeide: als ik heb genade, laat 

mij spreken. 

{8:43} zoals de Landman van zaad bedenkt, als het 

komen niet, en niet uw regen ontvangen tijdig seizoen; of 
indien 

Er komen te veel regen, en het beschadigd: 

{8:44} bedenkt zelfs zo man ook, die zijn opgericht met 

uw handen en uw eigen afbeelding, wordt genoemd, omdat gij 
zijt 

net als hem, wiens omwille gij hebt gemaakt alle dingen, en 

vergeleek hem van de Landman nageslacht. 

{8:45} niet verbolgen op ons maar sparen uw volk, en 

ontferm u over uw eigen erfdeel: want gij zijt 

barmhartig jegens uw schepsel. 

{8:46} dan antwoordde hij mij, en zei: dingen aanwezig zijn 

voor het heden, en de dingen te komt voor een dergelijke als 
worden om te komen. 



{8:47} want gij komt veel korte opdat gij zoudt worden 

kundig voor mijn wezen meer lief dan I: maar ik heb ofttimes 

nabij de vuurtoren vergaan en tot het, maar nooit naar de 

onrechtvaardig. 

{8:48} in dit ook gij zijt prachtige voordat de meeste 

Hoog: 

{8:49} daarin zijt gij uzelven, vernederd en als het wordt 

gij, en uzelf niet waard om veel hebt beoordeeld 

onder de rechtvaardigen verheerlijkt. 

{8:50} voor vele grote ellende aan hen die geschiedt 

in de laatste tijd zullen wonen in de wereld, omdat ze hebben 

liep in grote trots. 

{8:51} begrijpt gij voor uzelf, maar zoeken naar de 

glorie voor worden zoals als thee. 

{8:52} voor u: is paradijs geopend, de boom des levens is 

geplant, de tijd te komen is bereid, plenteousness wordt 
gemaakt 

klaar, een stad is gebouwd, en rest is toegestaan, ja, perfect 

goedheid en wijsheid. 

{8:53} de wortel van het kwaad is verzegeld van u, zwakte 



de vlinder is verborgen van u en corruptie is vluchtte 

hel te vergeten: 

{8:54} worden doorgegeven, vreugde en verdriet in het einde is 
Safan de 

schat van onsterfelijkheid. 

{8:55} en daarom vraagt gij geen vragen meer over 

betreffende de veelheid van hen die omkomen. 

{8:56} voor wanneer ze vrijheid had genomen, ze veracht de 

de meeste hoge, dacht minachting van zijn recht, en 
achterlieten zijn manieren. 

{8:57} bovendien ze zijn rechtvaardigen, zijn vertrapt 

{8:58} en zei in hun hart, dat er geen God is; Ja, 

en dat weten dat ze moeten sterven. 

{8:59} voor als de bovengenoemde dingen zult u ontvangen, zo 

dorst en pijn zijn voor hen bereid: want het was niet zijn wil 

dat mannen aan nul komen moeten: 

{8:60} maar ze die worden gemaakt, hebben de naam 
bezoedeld 

van hem die maakte hen en werden hem ondankbaar 

die leven voor hen bereid. 

{8:61} en daarom is mijn oordeel nu bij de hand. 



{8:62} deze dingen heb ik niet Safan tot alle mannen, maar 

tot u, en een paar net als u. Toen ik antwoordde en zeide: 

{8:63} Zie, O Heer, nu hebt gij Safan me de 

veelheid van de wonderen, die gij beginnen te doen in de 

laatste keer: maar op welk tijdstip, gij niet Safan me. 

{9:1} antwoordde hij me dan, en zei, gij meet de 

tijd ijverig op zich: en wanneer gij ziet dat deel van de 

borden afgelopen, die ik heb je vóór, 

{9:2} dan zult gij begrijpen, dat juist de zeer dezelfde 

tijd, waarin het hoogst beginnen zal voor een bezoek aan de 
wereld 

die hij maakte. 

{9:3} Daarom wanneer zal er gezien aardbevingen en 

uproars van de mensen in de wereld: 

{9:4} dan zult gij goed begrijpen, die de meest hoog 

sprak van die dingen van de dagen die aangezicht zijn, 

zelfs vanaf het begin. 

{9:5} voor zoals als alle dat is gemaakt in de wereld heeft een 

begin en een einde, en het einde is manifest: 

{9:6} hebben alzo de tijden ook van de hoogste zonder opmaak 



begin in het wonder en krachtig werken en uitgangen in 

effecten en tekenen. 

{9:7} en eenieder die zullen worden behouden, en zullen 
kunnen 

om te ontsnappen door zijn werken, en door geloof, dat gij 
hebt 

geloofde, 

{9:8} van de genoemde gevaren worden bewaard, en zal 

mijn heil in mijn land, en binnen mijn grenzen zien: want ik 

heb geheiligd hen voor mij vanaf het begin. 

{9:9} dan zij zullen in zielig geval, die nu 

mijn manieren misbruikt: en zij die ze, away cast hebben 

despitefully wonen in kwellingen. 

{9:10} want zoals hun leven hebben ontvangen uitkeringen, en 

nog niet bekend voor mij; 

{9:11} en zij die hebben een hekel aan mijn wet, hoewel zij had 

maar vrijheid, en, tot op heden plaats van bekering toen open 

tot hen, begrepen niet, veracht maar 

{9:12} hetzelfde moet het weten na dood door pijn. 

{9:13} en dus wees gij niet nieuwsgierig hoe de 



goddeloze wordt gestraft worden, en wanneer: maar 
informeren hoe de 

rechtvaardigen zullen worden behouden, waarvan de wereld is, 
en voor wie 

de wereld wordt gemaakt. 

{9:14} dan ik antwoordde en zeide: 

{9:15} ik heb gezegd, en nu spreken, en zal 

ook hierna spreken, dat er veel meer van hen 
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die vergaan, dan van hen die zullen worden opgeslagen: 

{9:16} als een golf is meer dan een druppel. 

{9:17} en hij antwoordde mij, zeggende, zoals het veld is, 

zo is ook het zaad; zoals de bloemen zijn, zijn zo de kleuren 

ook; zoals de werkman is, is zoals ook het werk; en als 

de Landman ls zelf, dus is zijn veeteelt ook: voor het 

was de tijd van de wereld. 

{9:18} en nu wanneer ik de wereld, die was bereid 

nog niet gemaakt, zelfs voor hen om in te wonen, die nu, niet 
leven 

man sprak tegen me. 



{9:19} want dan ieder gehoorzaamd: maar nu de 
omgangsvormen 

van hen die zijn gemaakt in deze wereld die gemaakt zijn 

beschadigd door een eeuwigdurende zaad, en door een wet die 
is 

unsearchable ontdoen. 

{9:20} was dus ik beschouwd als van de wereld, en zie, er 

gevaar vanwege de apparaten die erin komen waren. 

{9:21} en ik zag, en het sterk gespaard, en mij hebben 
gehouden 

een druif van het cluster, en een plant een geweldige mensen. 

{9:22} laat de menigte vergaan dan, die werd geboren in 

ijdele; en laat mijn druif worden gehouden, en mijn plant; voor 
met grote 

arbeid hebben ik maakte het perfect. 

{9:23} niettemin, indien gij staken nog zeven dagen 

meer, (maar gij zult niet snel in hen, 

{9:24} gaan maar in een gebied van bloemen, waar geen huis 

bouwde, en eten alleen de bloemen van het veld; geen vlees, 
smaak 

geen wijn drinken, maar eet alleen; bloemen) 

{9:25} en bidden tot de hoogste voortdurend, dan zal ik 



nl Come and talk met thee. 

{9:26} dus ging ik mijn weg in het veld die heet 

Ardath, zoals hij mij geboden; en er zat ik onder 

de bloemen, en aten van de kruiden van het veld, en de 

vlees van de zelfde tevreden me. 

{9:27} na zeven dagen ik op het gras, en mijn hart zat 

was geërgerde in mij, zo als voorheen: 

{9:28} en ik opende mijn mond en begon te praten voordat 

de allerhoogste, en zei: 

{9:29} O Heer, gij die shewest uzelf aan ons, gij 

wast Safan onze vaderen in de wildernis, op een plaats 

waar geen mens arood, in een kale plek, toen ze 

uit Egypte. 

{9:30} en gij spakest zeggen, hoor mij, O Israël; en 

Let op mijn woorden, gij zaad van Jakob. 

{9:31} want zie, ik mijn wet in je zaaien en stelt 

brengen van fruit in u, en gij moeten worden gehonoreerd in 
het voorgoed. 

{9:32}, maar onze vaderen, die de wet ontvangen, hield het 

niet, en niet uw inzettingen in acht genomen: en al het fruit 



van uw wet niet omkwamen, noch kan het, want het was thine; 

{9:33} nog zij die ontvangen zijn omgekomen, omdat ze 

niet het ding dat werd gezaaid in hen gehouden. 

{9:34} en, lo, het ls een aangepaste, wanneer de grond heeft 

Ontvangen zaad, of de zee een schip of vaartuig vlees of 
drankje, 

die, dat wordt omgekomen waarin het werd gezaaid of gegoten 
in, 

{9:35} dat ding ook die was gezaaid, of daarin, gegoten of 

ontvangen, omkomen en blijft niet met ons: maar met ons 

het heeft niet zo gebeurd. 

{9:36} voor wij die de wet hebben ontvangen door de zonde 
omkomen, 

en ons hart ook die het ontvangen 

{9:37} niettegenstaande de wet gaat niet, maar 

blijft in zijn kracht. 

{9:38} en wanneer ik sprak deze dingen in mijn hart, ik 

keek terug met mijn ogen en ik zag op de rechterkant een 

vrouw, en zie, zij treurden en huilde met een luid 

stem, was veel bedroefd in hart en haar kleren waren 

huur, en ze had as op haar hoofd. 



{9:39} dan laat ik mijn gedachten gaan dat ik was in, en draaide 

mij tot haar, 

{9:40} en zeide haar, daarom weepest gij? Waarom 

zijt gij zo bedroefd in uw gedachten? 

{9:41} en zij zeide tot mij, heer, laat me alleen, dat ik kan 

bewail mezelf, en voeg toe tot mijn verdriet, want ik pijnlijke 
veelbesproken ben 

in mijn gedachten, en bracht zeer laag. 

{9:42} en ik zeide tot haar: wat aileth u? Vertel eens. 

{9:43} ze zeide tot mij, heb ik uw dienstknecht onvruchtbaar, 

en had geen kind, al had ik een man van dertig jaar, 

{9:44} en die dertig jaar heb ik niets anders dag en 

nacht, en elk uur, maar maak mijn, gebed tot de hoogste. 

{9:45} na dertig jaar God me uw dienstmaagd hoorde, 

aanschouwde mijn ellende, beschouwd als van mijn problemen, 
en gaf 

mij een zoon: en ik was erg blij voor hem, dus mijn man was 

ook, en al mijn buren: en wij gaven grote eer tot 

de Almachtige. 

{9:46} en ik hem met grote travail gevoed. 

{9:47} dus als hij groeide op, en ging om de tijd dat hij 



moet een vrouw, maakte ik een feest. 

{10:1} en zo geschiedde, dat toen mijn zoon 

aangegaan zijn bruiloft zaal, hij viel neer en stierf. 

{10:2} dan wij allen wierp de lichten en alle mijn 

buren steeg omhoog naar de comfort me: dus ik nam mijn rust 
tot 

de tweede dag 's nachts. 

{10:3} en het geschiedde, toen zij af te verlieten 

comfort me, tot het einde zou ik stil; Toen steeg ik door 

nacht en vluchtte, en hierheen kwam in dit gebied, zoals gij ziet. 

{10:4} en ik nu doel niet terug te keren naar de stad, 

maar hier te blijven, en noch eten, noch drinken, maar 
voortdurend 

om te rouwen en snel totdat ik sterf. 

{10:5} dan liet ik de meditaties waarin ik was, en 

sprak haar in woede, zeggende: 

{10:6} gij dwaze vrouw boven alle andere, ziet gij 

niet onze rouw en wat happeneth aan ons? 
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{10:7} hoe dat Sion onze moeder vol met alle zwaarte is, 

en veel vernederd, zeer pijnlijke rouw? 



{10:8} en nu zien we alle rouwen en zijn verdrietig, want wij 

zijn allemaal in zwaarte, kunst gij bedroefd voor één zoon? 

{10:9} voor vragen de aarde, en ze zal u vertellen dat er 

zij die zouden moeten rouwen voor de val van zoveel die 
groeien 

op haar. 

{10:10} want out van haar kwam al bij de eerste, en uit haar 

zullen alle anderen komen, en zie, zij lopen bijna alle in 

verwoesting en een menigte van hen is volkomen uitgeroeid. 

{10:11} die vervolgens wil meer rouw dan zij, 

die heeft verloren zo groot een menigte; en niet gij, die kunst 

Sorry maar voor één? 

{10:12} maar als gij tot mij zegt, mijn jammerklacht is niet 

Houd van de aarde, omdat ik de vrucht van mijn schoot 
verloren heb, 

die ik bracht met pijnen, en baarde met verdriet; 

{10:13} maar de aarde niet zo: voor de menigte aanwezig in 

volgens de loop van de aarde is verdwenen, zoals het kwam: 

{10:14} dan zeg ik u: als gij zijt gebracht 

weer met arbeid; zelfs zo heeft de aarde ook gegeven van haar 
vruchten, 



namelijk, man, sinds het begin hem die 

haar. 

{10:15} nu houden daarom uw Smart aan uzelf, en 

Beer met een goede moed dat die u heeft overkomen. 

{10:16} want indien gij zult erkennen de bepaling 

van God te zijn, zult gij zowel ontvangen uw zoon in tijd, 

en zult worden geprezen onder vrouwen. 

{10:17} ga dan uw weg in de stad naar uw man. 

{10:18} en zij zeide tot mij, dat zal ik niet doen: Ik zal 

niet ingaan op de stad, maar hier zal ik sterven. 

{10:19} dus ik ging naar het spreken verder tot haar en zei: 

{10:20} doen niet zo, maar worden aanraadde. door mij: hoe 

Velen zijn de tegenslagen van Sion? Troost je * voor 

het verdriet van Jeruzalem. 

{10:21} want gij ziet dat onze heiligdom is verwoest, 

onze altaar afgebroken, onze Tempel verwoest; 

{10:22} onze psalterium wordt gelegd op de grond, ons liedje 
wordt 

om te zwijgen, onze vreugde is ten einde, het licht van onze 

kandelaar is stak, de ark van ons verbond is verwend, onze 



heilige dingen zijn verontreinigd, en de naam die is opgeroepen 
ons 

is bijna ontheiligd: onze kinderen komen tot schande, onze 

priesters worden verbrand, onze Levieten in ballingschap, zijn 
gegaan onze 

maagden zijn verontreinigd, en onze vrouwen verrukte; onze 
rechtvaardigen 

mannen weggedragen, onze kleintjes vernietigd, onze jonge 
mannen 

worden gebracht in knechtschap, en onze sterke mannen zijn 
geworden 

zwak; 

{10:23} en die is de grootste van alle, het zegel van Sion 

heeft nu verloren harer ere; voor ze wordt geleverd in de 
handen 

van hen die ons haten. 

{10:24} en daarom uw geweldige zwaarte, afschudden en 

de veelheid van Smarten, die de machtige kan worden 
opgeborgen 

barmhartig jegens u opnieuw, en de hoogste zal je geven 

rust en gemak van uw arbeid. 

{10:25} en het geschiedde, terwijl ik was in gesprek met haar, 



Zie, haar gezicht op een plotselinge buitengewoon scheen, en 
haar 

aangezicht glistered, zodat ik bang voor haar, en peinsde was 

wat het zou kunnen zijn. 

{10:26} en zie, plotseling maakte ze een grote schreeuw zeer 

angstig: zodat de aarde bij het geluid van de vrouw beefde. 

{10:27} en ik zag, en ziet, de vrouw verscheen 

mij niet meer, maar er was een stad gebouwd, en een grote 

plaats van Safan zelf van de stichtingen: toen was ik bang, 

en riep met luide stem, en zei: 

{10:28} waar is Uriël de engel, die kwam tot mij op 

de eerste? want hij heeft veroorzaakt mij veel trances, vallen 

en mijn einde is omgebouwd tot corruptie, en mijn gebed te 

berispen. 

{10:29} en zoals ik sprak deze woorden Zie, hij 

kwam tot mij, en keek op mij. 

{10.30} en, ja, zie, ik lag als een die had al dood, en 

mijn begrip is ontleend aan mij: en hij nam me door 

de rechterhand, troostte me en zette me op mijn voeten, 

en zeide tot mij, 



{10:31} wat u aileth? en waarom zijt gij zo disquieted? 

en waarom is uw begrip onrustige en de gedachten 

van uw hart? 

{10:32} en ik zei, omdat gij zijt mij, verlaten en 

nog heb ik volgens uw woorden, en ik ging in het veld, 

en, lo, ik heb gezien, en toch zien, dat ik ben niet kundig 

Express. 

{10:33} en hij zeide tot mij, manhaftig, opstaan en ik 

zal adviseren u. 

{10:34} toen zei ik, spreek op, mijn heer, in mij; alleen 

verlaat mij niet, opdat ik sterf frustreren van mijn hoop. 

{10:35} want ik gezien heb dat ik niet wist, en horen dat ik dit 

niet weet. 

{10:36} of is mijn gevoel misleid, of mijn ziel in een droom? 

{10:37} nu daarom smeek ik u dat gij shew 

uw dienstknecht van deze visie. 

{10:38} hij antwoordde me dan, en mij, en ik zei, horen 

informeert u, en u daarom zoudt gij bang zijt: voor 

de hoogst zal onthullen veel geheime dingen vergaan. 

{10:39} Hij heeft gezien dat uw manier klopt: dat gij 



sorrowest voortdurend voor uw volk, en grote makest 

Bewening voor Sion. 

{10:40} is dit dus de betekenis van de visie die 

gij zaagt laatste tijd: 

{10:41} gij zaagt vrouwenborsten rouw, en gij 

begannest om haar te troosten: 

{10:42} maar nu ziet gij de gelijkenis van de vrouw niet 

meer, maar er verscheen vergaan een stad gebouwd. 

{10:43} en dat ze u van het overlijden van haar vertelde 
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zoon, is dit de oplossing: 

{10:44} deze vrouw, die gij zaagt is Sion: en 

Overwegende dat zei ze vergaan, zelfs zij die gij ziet als een 

stad bouwde, 

{10:45} evenwel gezegd, zei ze vergaan, dat ze heeft 

dertig jaar onvruchtbaar geweest: dat zijn de dertig jaar waarin 

Er was geen gemaakt in haar aanbod. 

{10:46} maar na dertig jaar Solomon bouwde de stad 

en aanbiedingen aangeboden: en vervolgens de barren een 
zoon baarde. 



{10:47} en overwegende dat ze je vertelde dat ze gevoed hem 

met arbeid: dat was de woning in Jeruzalem. 

{10:48} maar dat zei ze vergaan, dat mijn zoon 

komst in de kamer van zijn huwelijk is er gebeurd met het 
hebben van een fail, 

en stierf: dit was de vernietiging die kwam naar Jeruzalem. 

{10:49} en zie, gij zaagt haar gelijkenis, en 

omdat zij voor haar zoon treurden, gij begannest aan comfort 

haar: en deze dingen die toevallig hebben, deze moeten 
worden 

geopend vergaan. 

{10:50} voor nu de meest hoge verborgene ziet dat gij zijt 
bedroefd 

unfeignedly, en sufferest uit uw ganse hart voor haar, dus 

heeft hij toen u de helderheid van haar glorie, en de 

Luister van haar schoonheid: 

{10:51} en daarom beval ik thee blijft in het veld 

waar was geen huis gebouwd: 

{10:52} want ik wist dat het hoogst zou shew dit tot 

thee. 

{10:53} daarom ik u om te gaan in het veld, geboden 



waar geen Stichting van elk gebouw was. 

{10:54} voor in de plaats waarin de hoogste te begint 

Shew zijn stad, er kan niemand in het gebouw zitten kundig 
voor staan. 

{10:55} en dus vrees niet, laat niet uw hart worden 

verschrikt, maar uw weg in te gaan, en zie de schoonheid en 

grootheid van het gebouw, zo veel als uw ogen zitten kundig 
voor 

Zie: 

{10:56} en dan zult gij horen zo veel als uw oren 

kan begrijpen. 

{10:57} want gij gezegend boven vele andere, en kunst 

opgeroepen met de hoogste; en zo zijn maar weinig. 

{10:58} maar morrow nachts gij hier blijven zult; 

{10:59} en zo zal de hoogste shew thee visions van de 

hoge dingen, die de allerhoogste voor hen doen zal die 

stilstaan bij de aarde in de laatste dagen. Dus sliep ik die nacht 

en een ander, zoals hij mij geboden. 

{11:1} toen zag ik een droom, en zie, er kwam 

van de zee een adelaar, die had twaalf gevederde vleugels, 

en drie hoofden. 



{11:2} en ik zag, en zie, zij haar vleugels gespreid 

alle de aarde, en al de winden van de lucht blies op haar, en 

bijeen waren. 

{11:3} en zag ik, en out van haar veren er groeide 

andere strijd veren; en zij werden weinig veren en 

kleine. 

{11:4} maar haar hoofden waren onbeweeglijk: het hoofd in het 
midden 

groter was dan de andere maar het rustte met het residu 
gedroogd. 

{11:5} Bovendien zag ik, en zie, de eagle vloog met haar 

veren, en regeerde op aarde en over hen die woonde 

daarin. 

{11:6} en ik zag dat alles onder de hemel waren 

aan haar, en geen man sprak tegen haar, Nee, niet een 

schepsel op aarde. 

{11:7} en ik zag, en, lo, de adelaar steeg op haar 

klauwen en sprak tot haar veren, zeggende: 

{11:8} horloge niet allemaal tegelijk: slapen eenieder in zijn 
eigen 

plaats en kijk door de cursus: 



{11:9} maar laat de hoofden worden bewaard voor de laatste. 

{11:10} ik zag, en zie, de stem ging niet uit 

haar hoofd, maar uit het midden van haar lichaam. 

{11:11} en ik haar tegendeel veren, genummerd en, 

Zie, er waren acht van hen. 

{11:12} en ik keek, en zie, aan de rechterkant er 

ontstaan van een veer, en regeerde over de gehele aarde; 

{11:13} en dus het was, die toen regeerde het, het einde van 
het 

kwam, en de plaats daarvan verscheen niet meer: dus de 
volgende 

volgende stond omhoog. en regeerde, en had een geweldige 
tijd; 

{11:14} en het gebeurde, dat wanneer het regeerde, het einde 
van 

het kwam ook, zoals als de eerste, dat het zo niet meer 
verscheen. 

{11:15} toen kwam er een stem tot het, en zei: 

{11:16} hoort gij dat hebt gedragen dus over de aarde heersen 

lange: dit ik zeg u, voordat gij beginnest die geen 

meer, 

{11:17} er zal niemand na u bereiken tot uw tijd, 



noch tot de helft daarvan. 

{11:18} vervolgens ontstond de derde, en regeerde als de 
andere 

voorheen, en ook niet meer verschenen. 

{11:19} dus ging het met alle het residu achter elkaar, 

Als dat eenieder regeerde, en leek daarna niet meer. 

{11:20} dan ik zag, en zie, na verloop van tijd de 

veren daarop stond op de rechterkant, dat zij 

misschien regel ook; en sommige van hen regeerde, maar 
binnen een tijdje 

Ze verscheen niet meer: 

{11:21} regeerde voor sommige van hen werden ingesteld, 
maar niet. 

{11:22} na dit ik keek, en zie, de twaalf 

veren verscheen niet meer, noch de twee kleine veren: 

{11:23} en er was niet meer op de eagle's lichaam, 

maar drie hoofden die rustte, en zes kleine vleugels. 

{11:24} dan zag ik ook dat twee kleine veren verdeeld 

zelf van de zes, en bleef onder het hoofd die 

rustte op de rechterkant: voor de vier bleef in hun plaats. 
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{11:25} en ik zag, en, lo, de veren die werden 

onder de vleugels dacht zelf instellen en dat de 

regel. 

{11:26} ik zag, en zie, er was een reeks omhoog, maar 

kort bleek het niet meer. 

{11:27} en de tweede was eerder weg dan de eerste. 

{11:28} en ik zag, en, lo, de twee die bleven 

dacht ook op zichzelf te regeren: 

{11:29} en toen zij dachten zo, zie, er werden 

een van de hoofden die onbeweeglijk, namelijk het dat waren 
was in de 

Midden; want dat was groter dan de twee andere hoofden. 

{11.30} en toen zag ik dat de twee andere hoofden waren 

samen met het. 

{11:31} en zie, het hoofd werd gedraaid met hen die 

mee waren, en de twee veren onder de vleugels opeten 

dat zou hebben regeerde. 

{11:32} maar dit hoofd zette de hele aarde in angst, en blote 

regel in het over al diegenen die op de aarde met veel woonde 

onderdrukking; en het had het bestuur van de wereld meer 



dan alle de vleugels die was geweest. 

{11:33} en na dezen zag ik, en, lo, het hoofd dat was 

in het midden verscheen plotseling niet meer, zoals als de 
vleugels. 

{11:34} maar er bleef de twee hoofden, die ook in 

als soort regeerde op de aarde, en over die woonde 

daarin. 

{11:35} en ik zag, en zie, het hoofd op het recht 

kant verslonden dat op de linkerzijde rustte. 

{11:36} dan ik een stem, die tot mij, kijk zeide het hoofd 

aangezicht, en overwegen het ding dat gij ziet. 

{11:37} en ik zag, en zie, als het ware een brullende leeuw 

joeg uit het hout: en ik zag dat hij een man stuurde 

stem tot de adelaar, en zei: 

{11:38} hoort gij, zal ik spreken met u, en de hoogste 

vergaan, zeg 

{11:39} Art niet gij het die remainest van de vier dieren, 

Wie maakte ik te regeren in mijn wereld, die het einde van hun 

tijden kunnen komen door hen? 

{11:40} en de vierde kwam, en overwon alle dieren 



dat waren afgelopen en had macht over de hele wereld met 
grote 

bangheid, en over het hele kompas van de aarde met 

veel boze onderdrukking; en zo lang tijd hij bij stilgestaan 

de aarde met bedrog. 

{11:41} voor de aarde zijt gij niet beoordeeld met de waarheid. 

{11:42} want gij zijt de zachtmoedigen geteisterd, gij zijt pijn 

de vredelievende, gij hebt hield leugenaars en vernietigd de 

woningen van hen die vruchten voortgebracht, en zijt 
geworpen 

van de muren van zoals deed u geen kwaad. 

{11:43} daarom uw onrechtmatige behandeling komen tot 

de hoogste, en uw trots tot de machtige. 

{11:44} de hoogste ook heeft aanschouwde de trots 

tijden, en zie, zij zijn beëindigd, en zijn gruwelen 

voldaan. 

{11:45} en daarom lijken niet meer, gij eagle, noch 

uw afschuwelijke vleugels, noch uw goddeloze veren, noch uw 

schadelijke hoofden, noch uw kwetsend claws, noch alle uw 
ijdele lichaam: 

{11:46} dat alle de aarde vernieuwd worden kan, en kan 



terugkeren, verlost te worden van uw geweld, en dat ze kunnen 

hoop voor het vonnis en barmhartigheid van hem die haar. 

{12:1} en het geschiedde, whiles de Leeuw sprak deze 

woorden tot de adelaar, ik zag, 

{12:2} en, zie, het hoofd dat bleef en de vier 

vleugels verscheen niet meer, en de twee ging tot het en 
instellen 

zich tot de regering, en hun Koninkrijk was klein, en 

vulling van tumult. 

{12:3} en ik zag, en zie, ze verscheen niet meer, 

en het hele lichaam van de Adelaar was verbrand zodat de 
aarde 

in grote angst was: toen ik uit de moeite werden en 

trance van mijn geest, en van grote angst, en zeide tot mijn 

geest, 

{12:4} Lo, dit zijt gij gedaan voor mij, dat gij 

de manieren van de hoogste searchest. 

{12:5} Lo, toch ben ik moe in mijn hoofd, en zeer zwak 

mijn geest; en weinig kracht ligt er in mij, voor de grote angst 

waarmee ik was getroffen deze nacht. 

{12:6} Daarom zal ik nu smeek het hoogst, dat hij 



zal comfort me tot het einde. 

{12:7} en dat ik al zei, Lord bearest regel, als ik heb gevonden 

genade voor uw ogen, en als ik ben gerechtvaardigd met u vóór 

vele anderen, en als mijn gebed inderdaad worden komen 
voordat uw 

gezicht; 

{12:8} comfort me dan, en shew mij uw dienstknecht de 

interpretatie en duidelijke verschil van deze vreselijke visie, die 

gij moogt perfect comfort mijn ziel. 

{12:9} voor gij zijt mij waardig te shew beoordeeld me de 

laatste keer. 

{12:10} en hij zeide tot mij, dit is de interpretatie van 

de visie: 

{12:11} de adelaar, wie gij zaagt komen uit de 

zee, is het Koninkrijk die werd gezien in de visie van uw 

broer Daniel. 

{12:12} maar het was niet tot hem: daarom uiteengezet 

nu verklaar ik het vergaan. 

{12:13} Zie, de dagen zullen komen, die er zullen opstaan 

een Koninkrijk op aarde, en het zal worden gevreesd vooral de 



koninkrijken die vóór het waren. 

{12:14} in hetzelfde zullen twaalf koningen heersen, één na één 

een ander: 

{12:15} blijke waarvan de tweede vangt aan om te regeren, en 

moeten meer tijd dan een van de twaalf. 

{12:16} en dit doen de twaalf vleugels betekenen, die gij 

zaagt. 
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{12:17} wat betreft de stem die gij heardest spreken, en 

die gij zaagt niet te gaan uit de hoofden, maar uit de 

midden van het lichaam, is dit de interpretatie: 

{12:18} dat na de tijd van dat Koninkrijk er wordt 

grote strevingen ontstaan zal, en het in gevaar van falende: 

niettemin het vervolgens vallen niet, maar opnieuw zullen 
worden hersteld 

naar zijn begin. 

{12:19} en overwegende dat gij zaagt de acht kleine onder 

veren vasthouden aan haar vleugels, is dit de interpretatie: 

{12:20} dat in hem er ontstaat acht koningen, waarvan 

tijden zijn maar klein, en hun jaar swift. 



{12:21} en twee van hen zal vergaan, de middelste tijd 

naderen: vier gehouden totdat hun einde beginnen te 

aanpak: maar twee worden bewaard tot het einde. 

{12:22} en overwegende dat gij drie hoofden rusten zaagt, dit 

de interpretatie is: 

{12:23} in zijn laatste dagen zal de allerhoogste verhoging van 
drie 

koninkrijken, en vernieuwen van veel dingen daarin, en zij 
zullen 

hebben de heerschappij over de aarde, 

{12:24} en die daarin met veel wonen 

onderdrukking, vooral degenen die vóór hen waren: daarom 

heten ze de hoofden van de arend. 

{12:25} voor dezen zijn het die zijn bereiken zullen 

goddeloosheid en dat besluit zijn laatste einde. 

{12:26} en overwegende dat gij dat zaagt het grote hoofd 

verscheen niet meer, signifieth het dat een van hen zal sterven 

op zijn bed, en nog met pijn. 

{12:27} voor de twee die blijven zal worden gedood met het 

zwaard. 



{12:28} voor het zwaard van de ene de andere zullen 
verslinden: 

maar tijdens de laatste zal hij vallen door het zwaard zelf. 

{12:29} en overwegende dat gij zaagt twee veren onder de 

vleugels passeren over het hoofd dat is aan de rechterkant; 

{12:30} het signifieth dat dezen zijn het, wie de hoogste 

tot hun einde heeft bewaard: dit is het kleine Koninkrijk en 
volledig 

problemen, zoals gij zaagt. 

{12:31} en de Leeuw, wie gij oprijzen zaagt uit 

de hout, brullende en spreken tot de adelaar, en 

berispte haar voor haar ongerechtigheid met alle woorden 

die gij hebt gehoord; 

{12:32} is dit de gezalfde, die het hoogst heeft gehouden 

voor hen en voor hun goddeloosheid tot het einde: hij zal 

brichten hen, en zal hen met hun wreedheid mildelijk. 

{12:33} want hij stelt ze voor hem levend in 

arrest, wordt hen te berispen en corrigeren. 

{12:34} voor de rest van mijn volk brengt hij met 

genade, die op mijn grenzen, zijn ingedrukt en 

Hij stelt ze vreugdevolle tot de komst van de dag van 



arrest, waarvan ik vergaan van gesproken heb de het 

begin. 

{12:35} dit is de droom die gij zaagt, en deze zijn 

de interpretaties. 

{12:36} want gij alleen zijt geweest meet om te weten wat dit 
geheim van 

het hoogst. 

{12:37} schrijven dus al deze dingen dat gij 

gezien in een boek, en ze verbergen: 

{12:38} en leren ze om de wijze van het volk, waarvan 

thou het meest knowest harten kan begrijpen en houd deze 

geheimen. 

{12:39} maar wachten gij uzelven nog zeven dagen meer, 

dat het wellicht Safan thee, enkel het behaagt de 

Hoogste om u te verkondigen. En daarmee ging hij zijn weg. 

{12:40} en het geschiedde, toen iedereen zag dat 

de zeven dagen waren voorbij, en ik niet opnieuw in de stad, 

ze hen allemaal samen, verzameld uit het minst tot de 

grootste, en kwam tot mij en zei: 

{12:41} Wat hebben wij u beledigd? en wat kwaad hebben 



we gedaan tegen u, dat gij ons forsakest, en hier zetelt 

op deze plek? 

{12:42} voor van alle profeten gij alleen kunst ons, als liet een 

cluster van de vintage, en als een kaars op een donkere plaats, 
en als 

een haven of een schip van de tempest bewaard. 

{12:43} zijn niet de kwaden die zijn komen bij ons voldoende? 

{12:44} had als gij ons verlaten zult, hoe veel beter het 

geweest voor ons, als wij ook had gebrand in het midden van 
Sion? 

{12:45} want wij zijn niet beter dan zij die aldaar. 

En ze huilde met luide stem. Dan beantwoord ik ze, 

en zei: 

{12:46} weest welgemoed, O Israël; en wees niet zwaar, 

gij huis van Jakob: 

{12:47} voor de hoogste heeft u in herinnering, en 

The Mighty heeft u niet vergeten in de verleiding. 

{12:48} wat mij betreft, ik heb niet verlaten, noch ben ik 

u afgeweken: maar ben gekomen in deze plaats, te bidden voor 

de verwoesting van Sion, en dat ik misschien proberen genade 
voor de 



lage landgoed van uw heiligdom. 

{12:49} en nu ga je weg thuis elke man, en na 

deze dagen zal ik tot u komen. 

{12:50} als dus de mensen hun weg in de stad gingen, 

Ik gebood hun: 

{12:51} maar ik bleef nog steeds in het veld zeven dagen, als de 

engel mij geboden; en aten alleen in die dagen van de 

bloemen van het veld, en had mijn vlees van de kruiden 

{13:1} en het geschiedde na zeven dagen, ik droomde een 

dromen van de nacht: 

{13:2} en, lo, ontstond er een wind van de zee, dat het 

alle de golven verplaatst daarvan. 

{13:3} en ik zag, en, lo, die man gewaxt sterk met 

de duizenden hemel: en toen hij draaide zijn 

gelaat te kijken, alle beefde van de dingen die werden gezien 

onder hem. 
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{13:4} en whensoever de stem ging uit zijn mond, 

alles die ze verbrand wat gehoord van zijn stem, net als, zoals 
de aarde breekt 



Wanneer het feeleth het vuur. 

{13:5} en na dat ik zag, en zie, er werd verzameld 

samen een veelheid van mannen, uit nummer, van de vier 

winden van de hemel, om te bedwingen van de man die kwam 
uit de 

zee 

{13:6} maar ik zag, en zie, hij had graved zelf een groot 

Berg, en vloog omhoog op het. 

{13:7} maar ik zou hebben gezien de regio of plaats 

whereout de heuvel werd gesneden, en ik kon niet. 

{13:8} en na dezen zag ik, en, zie, alles wat ze die 

bijeen waren om te onderwerpen hem pijnlijke waren bang, en 

toch durfden strijd. 

{13:9} en, lo, zoals hij het geweld van de menigte zag 

die kwam, hij hief zijn hand, noch gehouden zwaard, noch 

elk instrument van oorlog: 

{13:10} maar alleen zag ik dat hij uit zijn mond als het 
verzonden 

hadden een explosie van vuur, en uit zijn lippen een 
vlammende adem, 

en uit zijn tong hij uitgeworpen sparks en stormen. 



{13:11} en ze waren allemaal onderling vermengd; de explosie 
van 

vuur, de vlammende adem en de grote tempest; en verliefd 

geweld op de menigte die bereid was om te vechten, 

en verbrandden ze van eenieder, dus dat bij een plotselinge van 
een 

ontelbare menigte niets was worden waargenomen, maar 

enige stof en geur van rook: toen ik dit zag was ik bang. 

{13:12} daarna zag dat ik dezelfde man uit komen 

de berg, en noemen hem een ander vreedzaam 

Veelheid. 

{13:13} en er kwam veel volk tot hem, waarvan 

Sommigen waren blij, sommige waren droevig, en sommigen 
van hen waren 

gebonden, en andere bracht enkele van hen die waren 
aangeboden: 

dan was ik ziek door grote angst, en ik werden, en zei: 

{13:14} gij Safan uw dienstknecht deze wonderen 

vanaf het begin, en mij zijt geteld waardig dat gij 

zoudt ontvangen mijn gebed: 

{13:15} Shew me nu nog de interpretatie van deze droom. 



{13:16} voor als ik zwanger mijn begrip, woe 

tot hen dat zal worden overgelaten in die dagen en nog veel 
meer 

Wee hen die niet achterblijven! 

{13:17} want zij die niet bleven in zwaarte waren. 

{13:18} nu begrijp ik de dingen die zijn opgelegd in 

de laatste dagen, die zal gebeuren tot hen, alsmede op hun 

die achterblijven. 

{13:19} Daarom zijn ze komen in grote gevaren en 

vele noodzakelijkheden, zoals deze dromen verklaren. 

{13:20} nog is het makkelijker voor hem dat dreigt te komen 

in deze dingen, dan aan voorbijgaan als een wolk uit de 

wereld, en niet te zien van de dingen die in de laatste dagen 
gebeuren. 

En hij antwoordde mij, en zeide: 

{13:21} de interpretatie van de visie zal ik shew thee, 

en ik zal openen vergaan het ding dat gij zijt vereist. 

{13:22} overwegende dat gij hebt gesproken van hen die zijn 
gelaten 

achter, is dit de interpretatie: 

{13:23} hij dat het gevaar wordt doorstaan, in die tijd heeft 



hield zich: zij die worden afgenomen in het gevaar zijn zoals 

moeten werken, en geloof naar de Almachtige. 

{13:24} weet dit dus, dat zij die achterblijven 

achter zijn meer gezegend dan zij die dood. 

{13:25} is dit de betekenis van de visie: Overwegende dat gij 

zaagt een man komen uit het midden van de zee: 

{13:26} hetzelfde is hij wie God het hoogst heeft gehouden 

een geweldig seizoen, die door zijn eigen zelf zijn brengt 

schepsel: en hij zal hen die achterblijven bestellen. 

{13:27} en overwegende dat gij zaagt, die uit zijn mond 

Er kwam als een explosie van wind, brand en storm; 

{13:28} en dat hij gehouden noch zwaard, noch 

instrument van oorlog, maar dat de haasten van hem vernietigd 

de hele menigte die kwam om te onderwerpen hem; Dit is de 

interpretatie: 

{13:29} Zie, de dagen komen, wanneer de meest hoge zal 

beginnen met het leveren van hen die op de aarde. 

{13:30} en hij zal tot de verbazing van hen 

dat stilstaan op de aarde. 



{13:31} en één verbindt zich ertoe om te vechten tegen een 
ander, 

een stad tegen elkaar, elkaar tegen een ander, 

mensen tegen elkaar, en een rijk tegen elkaar. 

{13:32} en de tijd zullen bij deze dingen 

geschieden, en de borden die ik Safan zal gebeuren 

u vóór, en vervolgens mijn zoon worden gedeclareerd, wie gij 

Als een man oplopende zaagt. 

{13:33} en als alle mensen hoor zijn stem, elke 

man wordt in hun eigen land verlaten de strijd hebben ze een 

tegen elkaar. 

{13:34} en een ontelbare menigte vergaderd zullen worden 

samen, zoals gij hen, bereid om te komen zaagt, en 

overwinnen hem door te vechten. 

{13:35} maar hij zal staan op de top van de berg Sion. 

{13:36} en Sion zal komen, en zullen Safan voor iedereen 

mannen, wordt bereid en gebouwd, zoals zoals gij de heuvel 
zaagt 

graven zonder handen. 

{13:37} en dat mijn zoon de goddelozen zal berispen 

uitvindingen van die landen, die voor hun boze leven 



gedaald in de tempest; 

{13:38} en stellen voordat ze hun kwade gedachten, en 

de kwellingen waarmee zij zullen beginnen te worden gekweld, 

die zijn als tot een vlam: en hij zal hen vernietigen 

zonder arbeid door het recht dat aan mij lijkt. 

{13:39} en overwegende dat gij die zaagt hij verzameld 

een andere vreedzame menigte tot hem; 

{13:40} dat zijn de tien stammen, die werden weggevoerd 

gevangenen uit hun eigen land in de tijd van de koning, Osea 

Wie Salmanasar de koning van Assyrië leidde weg in 
gevangenschap, en 
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Hij droeg hen over de wateren, en dus kwam ze in 

een ander land. 

{13:41} maar ze nam deze Raad onderling, 

dat zou ze de veelheid van de heidenen laat en ga 

weer in een verdere land, waar nooit mensheid woonde, 

{13:42} dat ze er hun statuten houden misschien, die 

ze hield nooit in hun eigen land. 

{13:43} en zij de Eufraat aangegaan door de smalle 



plaatsen van de rivier. 

{13:44} voor de meest hoge dan Safan tekenen voor hen, 

en hield nog steeds de vloed, tot ze waren gepasseerd. 

{13:45} want door dat land was er een geweldige manier om 

gaan, namelijk van een jaar en een half: en dezelfde regio is 

genaamd Arsareth. 

{13:46} dan woonde ze er tot de laatste tijd; en 

Nu wanneer zullen ze beginnen te komen, 

{13:47} de hoogste blijven de veren van de stream 

nogmaals, dat zij door kunnen gaan: daarom zaagt gij de 

veelheid met vrede. 

{13:48} maar die worden links achter in uw volk zijn 

zij die binnen mijn grenzen worden gevonden. 

{13:49} nu wanneer hij vernietigt de veelheid van de 

Naties samen worden verzameld, hij zal zijn volk verdedigen 

dat blijven. 

{13:50} en dan zal hij shew hen grote wonderen. 

{13:51} toen zei ik, O Lord die regel, shew me bearest 

dit: daarom heb ik de man komen uit de 

midden van de zee? 



{13:52} en hij zeide tot mij, zoals gij kunt geen 

uitzoeken en weet de dingen die in de diepte van de zee: 

zelfs ziet geen mens op aarde dus mijn zoon, of die worden 

met hem, maar in de dagtijd. 

{13:53} dit is de interpretatie van de droom die gij 

zaagt, en waarbij gij alleen de kunst hier verlicht. 

{13:54} want gij zijt het verlaten van uw eigen manier, en 

uw toewijding aan mijn wet toegepast, en zocht het. 

{13:55} thy leven zijt gij besteld in wijsheid, en zijt 

genoemd begrip van uw moeder. 

{13:56} en daarom heb ik toen u de schatten van 

de hoogste: nadat andere drie dagen zal ik andere dingen 
spreken 

vergaan, en verklaren vergaan machtige en wonderbaarlijk 

dingen. 

{13:57} dan ging ik weer in het veld, geven lof en 

Bedankt sterk tot de allerhoogste vanwege zijn wonderen 

wat hij deed in de tijd; 

{13:58} en omdat hij hetzelfde, en dergelijke bestuurt 

dingen als vallen in hun seizoenen: en er zat ik drie dagen. 



{14:1} en het geschiedde op de derde dag, zat ik onder 

een eik, en zie, er kwam een stem uit een struik 

tegen mij, en zei, Ezra, Ezra. 

{14:2} en gezegd, hier ben ik, heer, en ik stond op 

mijn voeten. 

{14:3} dan zeide hij tot mij, In de bush deed ik kennelijk 

onthullen mezelf tot Mozes, en sprak met hem, wanneer mijn 

personen, opgediend in Egypte: 

{14:4} en ik stuurde hem en leidde mijn volk uit Egypte, 

en bracht hem tot de berg der waar ik hield hem bij me 

een lang seizoen, 

{14:5} en vertelde hem veel wonderlijke dingen en Safan 

hem de geheimen van de tijden, en het einde; en bevolen 

hem, zeggende, 

{14:6} deze woorden zult gij verklaren, en deze zult 

gij verbergen. 

{14:7} en nu zeg ik u, 

{14:8} dat gij lag omhoog in uw hart de borden die ik heb 

Safan, en de dromen die gij hebt gezien, en de 

interpretaties die gij hebt gehoord: 



{14:9} want gij zult worden weggenomen van alle, en 

voortaan zult gij blijven met mijn zoon, en zoals 

worden zoals thee, totdat de tijden worden beëindigd. 

{14:10} voor de wereld heeft verloren zijn jeugd, en de tijden 

beginnen met het oude wax. 

{14:11} voor de wereld is verdeeld in twaalf delen, en de 

tien delen ervan zijn al verdwenen, en de helft van een tiende 
deel: 

{14:12} en er blijft dat wat na de helft 

van het tiende deel. 

{14:13} nu dan ook afhangen van uw huis, en 

brichten uw volk, comfort dergelijke van hen als in de 
problemen, 

en nu afzien van corruptie, 

{14:14} laat gaan van je sterfelijk gedachten, cast away de 

lasten van de mens, zet nu korting op de zwakke aard, 

{14:15} en opzij van de gedachten die meest zwaar 

vergaan, en haast u vluchten voor deze tijden. 

{14:16} voor nog meer kwaad dan die gij hebt 

gezien gebeuren geschiedt hierna. 

{14:17} voor kijken hoeveel de wereld wordt zwakker 



door leeftijd wordt zo veel meer de verhoging van de kwaden 
op 

hen die zij zullen vertoeven. 

{14:18} is want de tijd is ver weg en leasing gevlucht moeilijk 

bij de hand: voor nu de visie te komen, die gij hasteth 

gezien. 

{14:19} dan antwoordde ik aangezicht, en zeide: 

{14:20} Zie, heer, ik zal gaan, zoals gij hebt geboden 

me en brichten van de mensen die aanwezig zijn: maar ze dat 

zal worden geboren daarna, die hen wordt vermaan? dus de 

wereld ligt in duisternis, en zij die zij zullen vertoeven zijn 

zonder licht. 

{14:21} voor uw wet wordt verbrand, dus geen mens weet 

de dingen die zijn gedaan voor u, of de hoeveelheid werk die 
vangt. 
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{14:22} maar als ik heb genade aangezicht, verzenden de 

Heilige Geest in me, en ik zullen het opschrijven van alles wat 
heeft gedaan 

in de wereld sinds het begin, die werden geschreven uw 

wet, die men kan vinden uw pad, en dat zij die zal 



Live in de laatste dagen kan leven. 

{14:23} en hij antwoordde mij, zeggende: Ga heen, verzamelen 

de mensen samen, en zeg tot hen, dat zij zoeken u 

niet voor veertig dagen. 

{14:24} kijken maar gij bereiden u veel vak bomen, en 

Neem met thee, Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus en Asiel, 

deze vijf die bereid zijn te schrijven snel; 

{14:25} hierheen en ik zal een kaars van 

inzicht in uw hart, die niet uit worden gebracht, tot 

de dingen worden uitgevoerd die gij zult beginnen met het 
schrijven. 

{14:26} en wanneer gij hebt gedaan, sommige dingen zult gij 

publiceren, en een aantal dingen zult gij shew in het geheim tot 
de 

verstandig: om morrow dit uur zult gij beginnen te schrijven. 

{14:27} dan ging ik weer, zoals hij geboden, en 

verzameld van alle mensen samen, en zei: 

{14:28} horen deze woorden, O Israël. 

{14:29} onze vaderen in het begin waren vreemden in 

Egypte, van waaruit zij werden geleverd: 



{14.30} en ontvangen van de wet van het leven, die zij niet 
gehouden, 

die gij ook hebben overtreden na hen. 

{14:31} dan was het land, zelfs het land van Sion, parted 

onder u door het lot: maar uw vaderen, en gij uzelf, hebben 

gedaan van ongerechtigheid, en hebben niet gehouden de 
manieren die de 

Hoogste u geboden. 

{14:32} en forasmuch zoals dat hij een rechtvaardige rechter, is 
hij 

ontnam u tijdig het ding dat hij u had gegeven. 

{14:33} en nu zijn hier gij, en uw broeders onder 

u. 

{14:34} daarom zo worden dat gij uw eigen zal onderwerpen 

inzicht in, en hervorming van uw hart, gij gehouden 

levend en na de dood gij zullen barmhartigheid verkrijgen. 

{14:35} want na dood het arrest, wanneer 

We zullen opnieuw leven: en dan zullen de namen van de 

rechtvaardig worden manifest, en de werken van de 
goddelozen zullen 

verklaard. 



{14:36} laat niemand dus kom tot mij, noch 

zoeken na mij deze veertig dagen. 

{14:37} dus nam ik de vijf mannen, zoals hij mij geboden, 

en we gingen naar het veld, en bleef daar. 

{14:38} en de volgende dag, zie, een stem belde me, 

zeggen, Ezra, open uw mond, en drinken dat ik je om te geven 

Drink. 

{14:39} dan opende ik mijn mond, en zie, hij 

bereikte mij een volledige beker, die vol als het ware met water 
was, 

maar de kleur van het was als vuur. 

{14:40} en ik nam het, en dronk: en toen ik had gedronken van 

het, mijn hart uitte inzicht en wijsheid groeide in mijn 

borst, voor mijn geest versterkt mijn geheugen: 

{14:41} en mijn mond werd geopend, en niet meer dicht. 

{14:42} de hoogste gaf begrip tot de vijf 

mannen, en zij schreef de prachtige visioenen van de nacht dat 

verteld, dat zij wisten niet: en zaten ze veertig dagen, en 

Ze schreef in de dag, en 's nachts zij aten brood. 

{14:43} wat mij betreft. Ik sprak in de dag, en ik hield niet mijn 



tong bij nacht. 

{14:44} in veertig dagen schreef ze twee honderd en vier 

boeken. 

{14:45} en het geschiedde, toen de veertig dagen 

gevuld, die de hoogste sprak, zeggende: de eerste die gij hebt 

geschreven publiceren openlijk, dat de waardig en onwaardig 
mei 

Lees het voor: 

{14:46} maar houden de zeventig laatst, opdat gij moogt 

leveren ze alleen zoals verstandig onder het volk: 

{14:47} voor hen is het voorjaar van begrip, de 

fontein van wijsheid, en de stroom van kennis. 

{14:48} en ik heb dit gedaan. 

{15:1} Zie, gij in de oren van mijn volk spreken de 

woorden van profetie, die ik zal in uw mond, zegt de 

Lord: 

{15:2} en veroorzaken hen om te worden geschreven in papier: 
want zij zijn 

trouw en waar. 

{15:3} angst niet de verbeelding tegen u, laat niet de 

ongeloof van hen trouble gij, die tegen u spreken. 



{15:4} voor iedereen de ontrouwe sterf in hun 

ontrouw. 

{15:5} Zie, zegt de heer: ik zal brengen plagen op 

de wereld; het zwaard, hongersnood, dood en vernietiging. 

{15:6} voor goddeloosheid heeft buitengewoon vervuild de 

gehele aarde, en hun kwetsend werken is voldaan. 

{15:7} Daarom zegt de heer, 

{15:8} ik zal houden mijn tong niet meer als het aanraken van 
hun 

goddeloosheid, die zij lasteren plegen, noch zal ik 

lijden ze in die dingen, waarover zij goddeloos uitoefent 

zelf: zie, de onschuldige en rechtvaardig bloed roept 

hoede, en de zielen van de rechtvaardigen voortdurend klagen. 

{15:9} en daarom zegt de heer: ik zal zeker wreken 

hen, en al het onschuldige bloed van mij ontvangen 

onder hen. 

{15:10} Zie, mijn volk wordt geleid als een kudde naar de 

slachten: Ik zal hen nu niet toestaan om te wonen in het land 
van 

Egypte: 

{15:11} maar ik zal hen met een sterke hand en een 



arm is uitgestrekt, en Egypte slaan met plagen, zoals voorheen, 

en al het land daarvan zal vernietigen. 

{15:12} Egypte zullen treuren, en de Stichting van het 

worden geslagen met de pest en de straf dat God 
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over het brengen. 

{15:13} zij die de grond tot zullen treuren: voor hun 

zaden zullen mislukken via het stralen en hagel, en met een 

angstig sterrenbeeld. 

{15:14} wee de wereld en hen die zij zullen vertoeven! 

{15:15} voor het zwaard en hun vernietiging Heils nabij, 

en een volk zal opstaan en vechten tegen elkaar, en 

zwaarden in hun handen. 

{15:16} want er zal opruiing onder mannen, en 

invasie van elkaar; zij beschouwen hun koningen niet noch 

prinsen, en het verloop van hun acties zullen staan hun 

macht. 

{15:17} een man zal willen gaan naar een stad, en wordt niet 

kunnen. 

{15:18} want vanwege hun trots de steden zullen 



onrustige, de huizen worden vernietigd, en mannen zullen 

bang. 

{15:19} een man zal geen medelijden hebben op zijn buurman, 
maar 

zal vernietigen van hun huizen met het zwaard, en verwennen 
hun 

goederen, wegens het gebrek aan brood, en voor de grote 
verdrukking. 

{15:20} Zie, zegt God, ik noem samen alle de 

koningen der aarde aan het eerbied van me, die afkomstig uit 
de stijgende zijn 

van de zon, vanuit het zuiden, vanuit het Oosten, en 
Libanus; Aan 

zetten zich tegen elkaar en terugbetalen van de dingen 

dat hebben ze gedaan om hen. 

{15:21} als zoals ze doen maar deze dag tot mijn gekozen, zodat 

Ik zal ook doen, en vergelding in hun boezem. Aldus zegt 

de Here God; 

{15:22} mijn rechterhand wordt niet gespaard van de zondaars, 
en mijn 

zwaard vervallen niet over hen die onschuldig bloed vergoten 

op de aarde. 



{15:23} het vuur van zijn toorn is gekomen en heeft 

verbruikt de fundamenten van de aarde, en de zondaars, zoals 

het stro dat is ontstoken. 

{15:24} narigheid aan hen die zondigen, en niet te houden mijn 

geboden! zegt de heer. 

{15:25} ik zal hen niet sparen: ga je weg, gij kinderen, 

van de macht, niet mijn heiligdom te verontreinigen. 

{15:26} voor the Lord weet allen dat zonde tegen 

hem, en daarom medegoden hij hen tot de dood en 

vernietiging. 

{15:27} want nu zijn de plagen over de gehele overvallen 

aarde en gij blijft in hen: voor God niet brengt 

u, omdat gij tegen hem hebben gezondigd. 

{15:28} Zie een afschuwelijk visie, en de verschijning 

daarvan uit het Oosten: 

{15:29} waar de Naties van de draken van-Arabië wordt 

komen met vele strijdwagens, en de menigte van hen 

geschiedt als de wind op aarde, dat alles wat ze die 

ze horen kunnen vrezen en beven. 

{15.30} ook de Carmanians woedt in verbolgenheid zal gaan 



weer als de wilde zwijnen van het hout, en met grote kracht 

zullen ze komen, en aansluiten strijd met hen, en zal afval een 

gedeelte van het land van de Assyriërs. 

{15:31} en vervolgens wordt de draken hebben de overhand, 

herinneren hun aard; en als zij zelf, zal terugvoeren 

samenzwering samen in grote macht om te vervolgen 

{15:32} dan dit worden onrustige bloedde en houden 

stilte door hun kracht, en zullen vluchten. 

{15:33} en uit het land van de Assyriërs wordt de 

vijand belegeren hen, en verbruiken sommige van hen, en in 

hun gastheer zijn angst en angst en onrust onder hun 

koningen. 

{15:34} Zie wolken vanuit het Oosten en uit het noorden 

tot het zuiden, en ze zijn zeer gruwelijk om te zien, vol 

van toorn en storm. 

{15:35} zij slaat een op de andere, en zij zullen 

slaan neer een grote menigte van sterren op de aarde, zelfs 

hun eigen ster; en bloed zijn afkomstig uit het zwaard tot de 

buik, 

{15:36} en mest van mensen tot de kameel hough. 



{15:37} en er zullen grote bangheid en 

trillen op aarde: en zij die de toorn zien zullen 

bang, en beven wordt naar hen bevangen. 

{15:38} en dan zal er grote stormen van de 

Zuid-, en uit het noorden, en een ander deel van het westen. 

{15:39} en sterke wind ontstaat vanuit het Oosten, en 

opent het; en de wolk die hij in toorn opgewekt, en 

de star geroerd tot angst naar de Oost- en west wind, 

worden vernietigd. 

{15:40} de grote en machtige wolken zal worden opgeblazen 

vol van toorn, en de ster, dat zij alle de aarde kunnen maken 

bang, en hen die zij zullen daar vertoeven; en zij zal uitstorten 

over elke hoge en vooraanstaande plaats een afschuwelijk ster, 

{15:41} vuur en hagel, en vliegende zwaarden, en vele 

wateren, dat alle velden mogelijk vol, en alle rivieren, met de 

abundantie van de grote wateren. 

{15:42} en ze zullen breken de steden en de muren, 

bergen en heuvels, bomen van het hout en gras van de 

weiden, en hun maïs. 

{15:43} en ze zal volharden tot Babylon, en 



haar bang maken. 

{15:44} zullen zij komen aan haar en haar, de star belegeren 

en alle toorn zal ze uitstorten bij haar: dan zal de 

stof en rook optrekt naar de hemel, en allen die worden 

over haar wordt haar bewail. 

{15:45} en zij die onder haar blijven doen dienst 

tot hen die haar angst hebben ingevoerd. 

{15:46} en gij, Azië, dat kunst deelgenoot van de hoop 

Babylon en kunst de glorie van haar persoon: 

{15:47} wee worden vergaan, gij ellendeling, omdat gij 

uzelf als gezworen haar; en zijt uw dochters in slaapkamer 

hoererij, die zij kunnen gelieve en roemen in uw liefhebbers, 
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die hebben altijd wilde plegen van hoererij met thee. 

{15:48} gij zijt volgde haar dat is gehaat in al haar 

werken en uitvindingen: daarom zegt God, 

{15:49} ik zal het sturen van plagen over u; weduwschap, 

armoede, hongersnood, zwaard en pestilentie, om afval uw 
huizen 

met vernietiging en dood. 



{15:50} en de glorie van uw macht zullen worden opgedroogd 
als een 

bloem, de warmte ontstaat die over u wordt verzonden. 

{15:51} gij zult worden verzwakt als een arme vrouw met 

strepen, en als een berispt wonden, zodat de 

machtige en liefhebbers zullen niet kunnen u ontvangen. 

{15:52} zou ik met jaloezie hebben dus vervolgd 

gij, zegt de heer, 

{15:53} als gij waart niet altijd gedood mijn gekozen, 

verheerlijking van de slag van uw handen en zeggen hun 

dood, wanneer gij waart dronken, 

{15:54} is uiteengezet in de schoonheid van uw gelaat? 

{15:55} de beloning van uw hoererij dient in uw 

boezem, daarom zult gij recompence ontvangen. 

{15:56} zoals gij tot mijn gekozen hebt gedaan, zegt de 

Heer, alzo zal God doen vergaan en brengt u 

in onheil 

{15:57} uw kinderen zal sterven van de honger, en gij zult 

vallen door het zwaard: uw steden zal worden afgebroken, en 

alle thine zal vergaan met het zwaard in het veld. 



{15:58} ze dat in de bergen zal sterven van de honger, 

en hun eigen vlees eten, en drinken hun eigen bloed, voor zeer 

honger van brood en dorst van water. 

{15:59} gij als ongelukkig zult komen via de zee, en 

plagen weer ontvangen. 

{15:60} en in de passage die zij zullen rush op de idle 

stad, en een gedeelte van uw land zullen vernietigen en 

deel van uw heerlijkheid consumeren en zullen terugkeren naar 
Babylon die 

werd verwoest. 

{15:61} en gij zult worden gegoten neer door hen als stoppels, 

en zij zullen vergaan als brand; 

{15:62} en wordt verbruikt u, en uw steden, uw land, 

en uw bergen; alle uw bos en uw vruchtbare bomen 

zij verbranden met vuur. 

{15:63} uw kinderen zullen zij dragen weg in gevangenschap, 
en, 

Kijk, wat gij hebt, zullen zij bederven en de schoonheid mar 

uw aangezicht. 

{16:1} Wee worden tot u, Babylon en Azië! wee worden tot 

thee, Egypte en Syrië! 



{16:2} omgordt uzelf met doeken van sack en haar, 

bewail van uw kinderen, en worden sorry; want uw 
verwoesting is op 

hand. 

{16:3} A zwaard op u is gezonden, en die kan olMeeting 

Terug? 

{16:4} A brand wordt verzonden tussen u en die kan het doven? 

{16:5} plagen zijn gestuurd unto u, en wat is hij dat kan 

ze rijden? 

{16:6} kan enig mens rijden een hongerige leeuw de 

hout? of het kan om het even wie het doven van de brand in de 
stoppels, wanneer het 

heeft begonnen om te branden? 

{16:7} kan een weer de pijl die wordt neergeschoten van een 

sterke Boogschutter? 

{16:8} de machtige heer zendt de plagen en wie is 

hij die hen weg kan rijden? 

{16:9} A brand zullen uitgaan van zijn toorn, en wie is hij 

dat kan het doven? 

{16:10} hij zal werpen bliksemschichten, en die niet vrezen? 

Hij wordt donder, en die zullen niet bang? 



{16:11} the Lord zal bedreigen, en die zullen niet 

volkomen geslagen tot poeder op zijn aanwezigheid? 

{16:12} de aarde quaketh, en de grondslagen daarvan; 

de zee ariseth omhoog met golven van de diepe en de golven 

het zijn onrustige, en daarvan de vissen ook, vóór de 

Heer, en voor de heerlijkheid van zijn macht: 

{16:13} bendeth voor sterk is zijn recht anderzijds de boog, 

zijn pijlen die hij shooteth zijn scherp, en zullen niet missen, 

wanneer ze beginnen te zijn geschoten in de uiteinden van de 
wereld. 

{16:14} Zie, de plagen worden verzonden en niet zullen 
terugkeren 

opnieuw, totdat ze op de aarde komen. 

{16:15} het vuur is ontbrand en niet worden gebracht, tot het 

het consumeren van de grondlegging der aarde. 

{16:16} als een pijl die is shot van een machtige Boogschutter 

terug niet achteruit: alzo de plagen die worden 

verzonden op aarde niet opnieuw moet terugkeren. 

{16:17} Wee is me! Wee is me! Wie zal mij verlossen 

die dagen? 

{16:18} het begin van verdriet en grote mournings; 



het begin van de hongersnood en grote dood; het begin van 

oorlogen, en de bevoegdheden zullen staan in angst; het begin 
van 

kwaad! Wat moet ik doen wanneer deze kwalen komt? 

{16:19} Zie, honger en Pest, verdrukking en 

leed, verzonden als plagen voor amendement. 

{16:20} maar voor al deze dingen die zij niet van terugvoeren 
zal 

hun goddeloosheid, noch wees altijd bewust van de plagen. 

{16:21} Zie, bedraagt bevoorraadt zo goed goedkoop op 

aarde, opdat zij zich in goede zaak, dat 

en zelfs dan zal kwaden groeien op aarde, zwaard, 
hongersnood, 

en grote verwarring. 

{16:22} want velen van hen die op aarde wonen zullen 

omkomen van de honger; en anderzijds, dat het ontsnappen 
van de honger, zal 

het zwaard vernietigen. 

{16:23} en de doden zullen worden uitgeworpen als mest, en er 

geen man om te troosten hen bedraagt: want de aarde zal 

verspild, en de steden zal worden werpen naar beneden. 
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{16:24} er zijn niemand van links naar tot de aarde, en tot 

het zaaien 

{16:25} de bomen vruchten zal geven en die zullen verzamelen 

hen? 

{16:26} wordt de druiven rijpen, en die hen zullen loopvlak? 

voor alle plaatsen worden verlaten voor mannen: 

{16:27} dus dat een man zal willen zien, en 

om zijn stem te horen. 

{16:28} want van een stad zal er tien links, en twee van de 

veld, die zal zich verbergen in de dikke bosjes en in 

de kloven van de rotsen. 

{16:29} als in een boomgaard van olijven op elke boom er 

zitten drie of vier olijven; 

{16:30} of als wanneer een wijngaard worden verzameld, er 
zitten 

Sommige clusters van hen die ijverig via zoeken de 

wijngaard: 

{16:31} zal zelfs zo in die dagen er drie of vier 

links door hen die hun huizen met het zwaard te zoeken. 



{16:32} en de aarde zullen worden verwoest, en de velden 

daarvan wordt wax oud, en haar manieren en al haar paden 
wordt 

vol doornen, groeien, omdat niemand zal reizen 

therethrough. 

{16:33} de maagden zullen treuren, hebben geen bruidegoms; 

de vrouwen zullen treuren, hebben geen echtgenoten; hun 

dochters zullen treuren, geen helpers hebben. 

{16:34} in de oorlog hun bruidegoms worden vernietigd, 

en hun echtgenoten zullen omkomen van de honger. 

{16:35} hoor nu deze dingen en te begrijpen, gij 

dienaren van de heer. 

{16:36} Zie, het woord des Heren ontvangen: geloven 

niet de goden van wie de heer sprak. 

{16:37} Zie, de plagen tekent u nadert en zijn niet toegestane. 

{16:38} als bij een vrouw met kind in de negende maand 

haar zoon, met twee of drie uur van haar geboorte voortbrengt 

veel moeite kompas haar baarmoeder, welke pijnen, wanneer 
het kind 

komt tevoorschijn, ze niet dadelijk speling: 

{16:39} zelfs zo zal niet de plagen zijn speling te komen 



op de aarde, en de wereld zullen treuren, en verdriet 

overvallen het aan elke kant. 

{16:40} O mijn volk, mijn woord horen: Maak je klaar om te 

uw slag, en in die kwaad worden zelfs als pelgrims op de 

aarde. 

{16:41} hij die selleth, laat hem als hij die vlucht weg: 

en hij die buyeth, dat zal verliezen: 

{16:42} hij die koopwaar, als hij dat hath neen occupieth 

winst door het: en hij die bouwt, als hij dat niet zullen wonen 

daarin: 

{16:43} hij dat zaait, alsof hij niet moet maaien: dus ook 

hij die planteth van de wijngaard, als hij dat niet zullen 
verzamelen de 

druiven: 

{16:44} die trouwen, als zij die zullen krijgen geen 

kinderen; en zij die niet, als de weduwnaars trouwen. 

{16:45} en daarom zij die arbeid vergeefs arbeid: 

{16:46} want vreemden zullen hun vruchten plukken, en 
verwennen 

hun goederen, omverwerping van hun huizen en hun kinderen 



gevangenen, voor in gevangenschap en hongersnood zullen ze 
krijgen kinderen. 

{16:47} en zij die hun koopwaar met in beslag nemen 

diefstal, hoe meer zij dek hun steden, hun huizen, hun 

bezittingen, en hun eigen personen: 

{16:48} hoe meer zal ik boos met hen voor hun zonden, 

zegt de heer. 

{16:49} als een hoer envieth een recht eerlijk en 

deugdzame vrouw: 

{16:50} zo zal gerechtigheid haat ongerechtigheid, wanneer ze 

decketh zelf, en wordt haar beschuldigen op haar gezicht, 
wanneer hij 

komt die hem dat ijverig verdedigen zal searcheth uit 

elke zonde op aarde. 

{16:51} en dus weest niet als men, noch aan de 

werken daarvan. 

{16:52} voor nog een beetje, en de ongerechtigheid worden 
ontnomen 

out van de aarde, en de gerechtigheid zullen heersen onder u. 

{16:53} laat niet de zondaar die zeggen dat hij niet heeft 
gezondigd: voor 



God zullen het verbranden van kolen van brand op zijn hoofd, 
die zegt 

voordat de Here God en zijn heerlijkheid, die ik niet heb 
gezondigd. 

{16:54} Zie, de heer kent alle werken van mannen, 

hun verbeelding, hun gedachten en hun hart: 

{16:55} die sprak, maar het woord, laat de aarde worden 
gemaakt; 

en het werd gemaakt: laat de hemel worden gemaakt; en het is 
gemaakt. 

{16:56} in zijn woord zijn de sterren gemaakt, en hij weet 

het aantal van hen. 

{16:57} searcheth hij het diep en de schatten ervan; 

Hij heeft gemeten de zee, en wat het bevat. 

{16:58} Hij heeft afgesloten van de zee in het midden van de 
wateren, 

en met zijn woord heeft hij de aarde op de wateren 
opgehangen. 

{16:59} spreadeth hij uit de hemel als een kluis; op 

de wateren heeft richtte hij het. 

{16:60} In de woestijn heeft hij bronnen van water, en 



zwembaden op de toppen van de bergen, dat de 
overstromingen 

neerdalen van de hoge rotsen water van de aarde. 

{16:61} maakte hij man en zijn hart in het midden van 

het lichaam, en gaf hem adem, leven en begrip. 

{16:62} Ja en de geest van de Almachtige God, waardoor 

alle dingen, en searcheth uit alle verborgen dingen in de 
geheimen 

van de aarde, 

{16:63} zeker weet hij uw uitvindingen, en wat gij 

denken in uw hart, zelfs hen die zondigen, en zou verbergen 

hun zonde. 

{16:64} Daarom heeft de heer precies searched uit alle 

uw werken, en hij zal u alles aan schande zetten. 
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{16:65} en wanneer uw zonden zijn voortgebracht, gij zult 

beschaamd voordat mannen, en uw eigen zonden zullen uw 

aanklagers te dien dage. 

{16:66} wat doet gij? of hoe zult gij uw zonden verbergen 

voor God en zijn engelen? 

{16:67} Zie, God zelf is de rechter, vrezen hem: laat 



af van uw zonden, en vergeet uw ongerechtigheden, om te 
mengen geen 

meer met hen voor altijd: zo God leidt u weer, en 

leveren u van alle problemen. 

{16:68} want zie, de brandende toorn van een groot 

veelheid is ontbrand over u, en nemen zij de weg 

Sommige van u, en u, inactiviteit, met dingen aangeboden 
diervoeders 

tot afgoden. 

{16:69} en hadden ze toestemming tot hen zullen 

Spot verwijt en vertrapt onder voet. 

{16:70} want er zal in elke plaats, en in de volgende 

steden, een grote opstand op degenen die de heer vrezen. 

{16:71}, zij zullen als een gek mannen, spaarde geen, maar 

nog steeds verwennen en vernietigt de die de heer vrezen. 

{16:72} want zij zullen verspillen en kant-en klaarmaaltijden om 
hun goederen, 

en wierpen hen uit hun huizen. 

{16:73} dan zullen ze worden bekend, die zijn mijn gekozen; 

en zij zullen worden berecht als het goud in het vuur. 

{16:74} hoort, O gij mijn geliefde, zegt de heer: zie, 



de dagen van problemen zijn bij de hand, maar ik zal u van 
leveren 

Hetzelfde. 

{16:75} weest niet bang noch twijfel; want God is uw 

gids, 

{16:76} en de gids van hen die houden mijn 

geboden en voorschriften, zegt de Here God: laat niet 

uw zonden u terneerdrukken, en laat niet uw ongerechtigheden 
verheffen 

zelf. 

{16:77} wee worden tot hen die zijn gebonden met hun zonden, 

en bedekt met hun ongerechtigheden als een veld is gedekt 

over met struiken, en het pad ervan bedekt met doornen, 

dat kan geen mens gereisd! 

{16:78} wordt overgelaten uitkleden, en is in het vuur worden 
geworpen 

daarmee verbruikt. 
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