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Baruch 

Die boek van Baruch 

{1:1} en hierdie is die woorde van die boek, watter Baruch 

die seun van Nerias, die seun van Maasias, die seun van 
Sedecias, 

die seun van Asadias, die seun van Chelcias, geskryf in Babilon, 

{1:2} in die vyfde jaar, en in die sewende dag van die 

maand, wat tyd soos die Chaldeërs het Jerusalem, en 

brand dit met vuur. 

{1:3} en Baruch het lees die woorde van hierdie boek in die 

verhoor van Jechonias die seun van Joachim koning van Juda, 
en in 

die ore van al die mense wat gekom het om te hoor die boek, 

{1:4} en in die verhoor van die edeles, en van die koning se 

seuns, en in die verhoor van die ouderlinge, en van al die 
mense, 

vanaf die laagste tot die hoogste, selfs van almal wat het 

by Babilon deur die rivier Sud. 



{1:5} whereupon hulle wept, niks geëet, en gebid voor die 

Here. 

{1:6} hulle het ook 'n versameling van geld volgens 

elke man se krag: 

{1:7} en hulle het dit na Jerusalem vir Joachim die hoë 

priester, die seun van Chelcias, seun van Salom, en na die 
priesters, 

en aan al die mense wat saam met hom by gevind 

Jerusalem, 

{1:8} by die dieselfde tyd wanneer hy ontvang die bloedvate 
van 

die huis van die Here, wat tot uit die tempel gedra was 

terugneem in die land van Juda, die tiende dag van die maand 

Sivan, naamlik, silwer vaartuie, watter Sedecias die seun van 

Josias koning van Jada gemaak het, 

{1:9} na daardie Nabuchodonosor koning van Babilon het 

meegevoer Jechonias, en die prinse en die ballinge, 

en die magtige mans, en die mense van die land, vanaf 

Jerusalem, en hulle toe gebring. 

{1:10} en hulle het gesê: kyk, ons het gestuur jy geld om 

koop jy burnt offers, en sonde offers en wierook, en 



Berei julle manna, en bied op die altaar van die Here ons 

God; 

{1:11} en bid vir die lewe van Nabuchodonosor king van 

Babilon, en vir die lewe van Balthasar sy seun, wat hul dae 

kan word op aarde as die dae van die hemel: 

{1:12} en die Here sal ons krag gee en ligter maak ons 

oë, en ons sal leef onder die skaduwee van 

Nabuchodonosor koning van Babilon, en onder die skaduwee 
van 

Balthasar sy seun, en ons sal dien hulle baie dae, en 

vind guns in hul gesig. 

{1:13} bid vir ons ook vir die Here ons God, vir ons 

het gesondig teen die Here ons God; en vir hierdie dag die 

woede van die Here en sy toorn is nie omgedraai by ons. 

{1:14} en julle moet hierdie boek wat ons gestuur het lees 

vir julle, maak belydenis in die huis van die Here, op 

die feeste en plegtige dae. 

{1:15} en julle moet sê, die Here ons God belongeth 

geregtigheid, maar vir ons is die verwarring van gesigte, as dit 

kom om te slaag hierdie dag, vir hulle van Juda, en tot die 



inwoners van Jerusalem, 

{1:16} en aan ons konings, en om ons prinse, en om ons 

priesters, en ons profete, en aan ons vaders: 

{1:17} want ons het gesondig voor die Here, 

{1:18} hom ongehoorsaam en het nie hearkened vir 

die stem van die Here ons God, om te wandel in die 

GEBOOIE wat hy ons gegee het openlik: 

{1:19} sedert die dag wat die Here ons voorvaders gebring 

uit die land van Egipte tot die huidige dag, ons het 

is ongehoorsaam aan die Here ons God, en ons is 

nalatig in sy stem nie hoor. 

{1:20} wherefore die euwels cleaved vir ons, en die las, 

wat die Here aangestel deur Moses sy dienaar by die tyd 

gebring wat hy ons vaders uit die land van Egipte, om te gee 

ons 'n grond wat floweth met melk en heuning, soos as dit is 
om te 

sien hierdie dag. 

{1:21} Nevertheless ons het nie hearkened vir die 

stem van die Here ons God, volgens vir al die woorde van 

die profete, wie hy vir ons gestuur: 



{1:22} maar elke man gevolg die verbeelding van sy 

eie aansteeklike hart, dien vreemde gode, en doen boosheid 

die gesig van die Here ons God. 

{2:1} daarom die Here het het goeie sy woord, wat 

Hy uitgespreek teen ons, en teen ons beoordelaars wat 

Israel, beoordeel en teen ons konings, en teen ons prinse, 

en teen die manne van Israel en Juda, 

{2:2} te bring op ons groot plagues, soos nooit 

gebeur onder die hele hemel, soos dit gekom het om te slaag in 

Jerusalem, volgens die dinge wat geskryf is in die 

Wet van Moses; 

{2:3} dat 'n man moet eet die vlees van sy eie seun, en 

die vlees van sy eie dogter. 

{2:4} verder hy het gelewer te word in subjection 

om al die koninkryke wat rondom ons, word 'n 

skande en verwoesting onder al die mense rond oor, 

waar die Here het gestrooi hulle. 

{2:5}: so ons was uitgebring, en nie uitermate verhoog, omdat 

Ons het gesondig teen die Here ons God, en dit het nie 

gehoorsaam aan sy stem. 



{2:6} aan die Here ons God appertaineth geregtigheid: 

maar vir ons en aan ons vaders open skaamte, soos appeareth 
dit 

dag. 

{2:7} vir al hierdie plagues is kom op ons, wat die 

Here het uitgespreek teen ons 

{2:8} tog het ons nie gebid voor die Here, dat ons 

dalk draai elke een van die verbeelding van sy goddelose gegee 

hart. 

{2:9} wherefore die Here oor ons gekyk vir boosheid, en 

die Here het dit op ons gebring: vir die Here is regverdige in 

al sy werke wat hy ons beveel het. 

{2:10} maar ons het nie hearkened vir sy stem, loop 

in die GEBOOIE van die Here, wat hy voor ons gestel het. 
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{2:11} en nou, O Here, die God van Israel, wat maaksel gebring 

u volk uit die land van Egipte met 'n magtige hand en 

hoë arm, en met tekens en met wonders, en met groot 

krag, en maaksel gekry uself 'n naam soos appeareth hierdie 
dag: 

{2:12} O Here ons God, ons het gesondig, ons het gedoen 



goddelose, ons het al unrighteously in al jou Ordonnansies. 

{2:13} laat u toorn wegdraai van ons: want ons is maar 'n paar 

links onder die heidense, waar u ons maaksel gestrooi. 

{2:14} hoor ons gebede, O Here, en ons beswaar, en 

verlos ons vir jou eie onthalwe, en gee ons guns in die gesig 

van hulle wat ons weg gelei het: 

{2:15} dat al die aarde kan weet dat u kuns die Here 

Ons God, omdat Israel en sy nageslag is genoem u 

naam. 

{2:16} O Here, kyk van jou Heilige huis, en 

ons oorweeg: buig neer jou oor, O Here, hoor ons. 

{2:17} maak jou oë oop en kyk; vir die dood wat 

in die grafte, wie se siele is geneem uit hul liggame, sal 

gee vir die Here nóg lof of geregtigheid: 

{2:18} maar die siel wat grootliks vexed, wat goeth 

buk en swak, en die oë wat misluk, en die honger 

siel, sal gee jou lof en geregtigheid, O Here. 

{2:19} dus ons nie maak ons nederige 

supplication voor u, O Lord ons God, vir die 

geregtigheid van ons vaders, en van ons konings. 



{2:20} vir u maaksel uitgestuur u toorn en wees 

op ons, soos u maaksel gepraat deur u dienaars die profete, 

gesegde, 

{2:21} dus sê die Here, buig neer jou skouers te 

Dien die koning van Babilon: so sal julle bly in die grond 

dat ek het vir jou vaders. 

{2:22} maar as julle sal hoor nie die stem van die Here, tot 

Dien die koning van Babilon, 

{2:23} ek sal veroorsaak om te staak uit die haal van Juda, en 

uit sonder Jerusalem, die stem van mirth, en die stem van 

vreugde, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid: 

en die hele land sal verlate van inwoners. 

{2:24} maar ons sou nie hearken vir u stem, om te dien 

die koning van Babilon: dus maaksel u gemaak goeie die 

woorde dat u spakest deur u dienaars die profete, 

naamlik, dat die bene van ons konings, en die bene van ons 

pa's, moet uit hul plek geneem word. 

{2:25} en lo, hulle is uitbring om die hitte van die dag, 

en die ryp van die nag, en hulle het gesterf in groot ellendes 

deur hongersnood, deur die swaard, en pestilensie. 



{2:26} en die huis wat deur u naam heet maaksel 

u gelê afval, soos dit is om hierdie dag gesien word vir die 

boosheid van die huis van Israel en die huis van Juda. 

{2:27} O Here ons God, u maaksel hanteer ons immers 

u goedheid, en volgens alles wat groot genade van jou, 

{2:28} as u spakest deur u dienaar Moses in die dag 

Wanneer u het beveel hom om te skryf die Wet voor die 

kinders van Israel, sê: 

{2:29} as julle nie sal hoor my stem, sekerlik hierdie baie groot 

menigte sal omgedraai word in 'n klein getal onder die 

nasies, waar ek hulle sal strooi. 

{2:30} want ek het geweet dat hulle sou nie hoor wat ek sê, 
omdat dit 

is 'n stiffnecked mense: maar in die grond van hul captivities 

hulle moet self onthou. 

{2:31} en sal weet dat ek die Here hul God: vir ek 

gee hulle 'n hart en ore om te hoor: 

{2:32} en hulle sal my lof in die grond van hul 

captivity, en dink by my naam, 

{2:33} en terug vanaf hul stywe nek, en uit hul 



goddelose gegee dade: vir hulle moet onthou die manier van 
hul 

pa's wat gesondig voor die Here. 

{2:34} en ek sal hulle weer in die land bring wat ek 

belowe met 'n eed aan hulle vaders, Abraham, Isak, 

en Jakob, en hulle sal die Here dit: en ek sal verhoog 

hulle, en hulle sal nie verminder word nie. 

{2:35} en ek sal 'n ewige verbond met 

hulle aan hulle God wees, en hulle sal my mense word: en ek 

sal geen meer ry my mense van Israel uit die grond wat ek 

het hulle gegee nie. 

{3:1} O Here Almagtige, God van Israel, die siel in angs 

die ontsteld gees, crieth vir jou. 

{3:2} hoor, O Here, en Ontferm; AR u kuns barmhartig: 

en jammerte op ons, want ons het gesondig voor jou. 

{3:3} vir u endurest vir ewig, en ons heeltemal verlore. 

{3:4} O Here die Almagtige, sal jy God van Israel, hoor nou die 

gebede van die dooie Israeliete, en van hul kinders, wat 

het gesondig voor jou, en nie hearkened vir die stem 

van jou hul God: vir die wat veroorsaak hierdie plagues cleave 



vir ons. 

{3:5} onthou nie die iniquities van ons voorvaders: maar 

Dink nou op u krag en u naam by hierdie tyd. 

{3:6} vir u kuns die Here ons God, en u, O Here, 

sal ons prys. 

{3:7} en hierdie oorsaak u maaksel plaas u vrees in ons 

Harte, om die bedoeling dat ons moet bel op u naam, en 

prys u in ons captivity: vir ons na vore al genoem het 

die ongeregtigheid van ons voorvaders, wat gesondig voor jou. 

{3:8} kyk, ons is tog hierdie dag in ons captivity, waar 

u maaksel ons, gestrooi vir 'n skande en 'n las, en om te wees 

onderhewig aan betalings, volgens alle iniquities van ons 

pa's wat vertrek vanaf die Here ons God. 

{3:9} hoor, Israel, die GEBOOIE van die lewe: oor te gee 

verstaan wysheid. 

{3:10} happeneth dit hoe Israel, wat jy kuns in jou 

vyande se land, dat u kuns waxen ou in 'n vreemde land, 

dat u kuns besoedel met die dood, 

{3:11} dat u kuns getel met hulle wat gaan af in 

die graf? 
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{3:12} u maaksel verlaat die fontein van wysheid. 

{3:13} vir indien u hadst geloop het in die pad van God, u 

shouldest het dwelled in vrede vir ewig. 

{3:14} leer waar wysheid, krag, waar is waar 

is om te verstaan; dat u mayest weet ook waar is 

lengte van dae, en lewe, waar is die lig van die oë, en 

vrede. 

{3:15} wat uit haar plek gevind het? of wie het kom 

in haar skatte? 

{3:16} is waar die prinse van die heidense geword, en 

regeer soos die diere op die aarde; 

{3:17} en hulle het hul tydverdryf met die fowls van die 

lug, en hulle wat hoarded van silwer en goud, waarin mans 

vertrou, en het geen einde van hul kry? 

{3:18} vir hulle wat gewerk in silwer, en was so 

versigtig, en wie se werke is unsearchable, 

{3:19} hulle is verdwene en afgegaan na die graf, 

en ander kom in hul steads. 

{3:20} jong mans het lig gesien, en het die 



aarde: maar die weg van kennis het hulle nie bekend, 

{3:21} nóg die paadjies daarvan verstaan, en ook gelê hou van 

dit: hul kinders was ver af van daardie pad. 

{3:22} dit het nie hoor van in Chanaan, nie een het 

Dit is in Theman gesien. 

{3:23} die Agarenes wat soek wysheid op aarde, die 

handelaars van Meran en van Theman, die skrywers van fables, 

en soekers buite begrip; niks hiervan het 

die pad van wysheid, bekend of onthou haar paadjies. 

{3:24} O Israel, hoe groot is die huis van God! en hoe 

groot is die plek van sy besit! 

{3:25} groot, en het geen beëindig; hoë en unmeasurable. 

{3:26} daar was die reuse beroemde vanaf die begin, 

wat was van so groot statuur, en so deskundige in oorlog. 

{3:27} diegene wat hy gegee het het nie die Here kies, nóg die 

manier van kennis aan hulle: 

{3:28} maar hulle was vernietig, want hulle het geen 

wysheid, en het tot niet gegaan deur hul eie foolishness. 

{3:29} wie het in die hemel gegaan, en haar, geneem en 

gebring het haar uit die wolke? 



{3:30} wie het gegaan oor die see, en haar, gevind en 

bring haar vir suiwer goud? 

{3:31} geen man knoweth haar manier, of thinketh van haar 
pad. 

{3:32} maar hy wat alle dinge knoweth knoweth haar, en 

haar uit met sy begrip gevind het: hy wat bereid 

die aarde vir evermore het gevul dit met fourfooted diere: 

{3:33} hy wat sendeth heen lig, en dit goeth, calleth dit 

weer, en dit obeyeth hom met vrees. 

{3:34} die sterre geblink in hul Horlosies, en bly: 

wanneer hy calleth hulle, hulle sê, hier ons wees; en so met 

cheerfulness hulle shewed lig vir hom: wat het hulle gemaak. 

{3:35} dit is ons God, en daar sal geen ander word 

boek gestel van in vergelyking van hom 

{3:36} hy het uitgevind het al die pad van kennis, en 

het dit vir Jakob sy dienaar, en gegee aan Israel sy 

geliefde. 

{3:37} daarna het hy shew homself op aarde, en 

conversed met mans. 

{4:1} is die boek van die GEBOOIE van God, en 



die Wet wat endureth vir ewig: alles en hulle hou dit sal 

kom om te lewe; Maar soos laat dit sal sterf. 

{4:2} draai u, O Jakob, en neem hou van dit: wandel in die 

teenwoordigheid van die lig daarvan, dat u mayest word 

verlig. 

{4:3} gee nie jou eer na 'n ander, of die dinge wat 

is winsgewend vir jou na 'n vreemde nasie. 

{4:4} O Israel, gelukkig is ons: vir dinge wat welgevallig 

God is bekend gemaak vir ons. 

{4:5} van goeie moed, my mense, die memorial van Israel wees. 

{4:6} julle is verkoop aan die nasies, nie vir [jou] 

vernietiging: maar omdat julle na God toorn, julle was 

gelewer vir die vyande. 

{4:7} vir julle provoked hom wat jy deur om afbreuk gemaak 

vir duiwels en nie aan God. 

{4:8} julle vergeet het die ewige God, wat gebring 

jy op; en julle het Jerusalem, dat jy nursed grieved. 

{4:9} vir wanneer sy gesien het die toorn van God kom op 

jy, het sy gesê, Hearken, O julle wat stil oor Laatkommery –: 
God 



het gebring by my groot mourning; 

{4:10} want ek het gesien die captivity van my seuns en dogters, 

wat die ewige gebring op hulle. 

{4:11} met vreugde het ek voed hulle; maar gestuur hulle weg 

met geween en mourning. 

{4:12} laat geen mens bly oor my, 'n weduwee, en 

verlaat van baie, oorgebly vir die sondes van my kinders is 

desolate; omdat hulle vertrek uit die Wet van God. 

{4:13} hulle het geweet nie sy statute, nóg geloop in die 
maniere 

van sy GEBOOIE, nóg trod in die paadjies van dissipline in 

sy geregtigheid. 

{4:14} laat hulle daardie binne oor Laatkommery – kom, en 

Onthou julle die captivity van my seuns en dogters, wat 

die Kooigoed het op hulle gebring. 

{4:15} want hy het 'n nasie op hulle gebring van ver, 'n 

shameless nasie, en van 'n vreemde taal, wat nóg 

reverenced ou man, nóg bejammer kind. 

{4:16} hulle het meegevoer die dierbare geliefde kinders 

van die weduwee, en links haar was alleen verlate sonder 



dogters. 
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{4:17} maar wat kan ek jou help? 

{4:18} want hy wat hierdie plagues sonde gebring sal 

lewer jy uit die hande van jou vyande. 

{4:19} gaan jou pad, O my kinders, gaan jou manier: vir ek 

gelaat verlate. 

{4:20} ek het sit af die klere van vrede, en sit op 

my die sackcloth van my gebed: Ek sal huil vir die 

Gloriosa superba in my dae. 

{4:21} van goeie moed, O my kinders wees, huil vir die 

Here, en hy sal verlos jou van die krag en hand van 

die vyande. 

{4:22} want my hoop is in die ewige, wat hy sal red 

jy; en vreugde is kom vir my uit die Heilige een, omdat 

van die genade wat tree gou vir julle van die 

Gloriosa superba ons Verlosser. 

{4:23} want ek het vir jou gestuur met mourning en geween: 
maar 

God sal gee jy my weer met vreugde en vrolikheid vir 



ooit. 

{4:24} soos so nou die bure van Laatkommery – gesien het jou 

captivity: so sal hulle sien kort jou verlossing uit ons 

God wat tree op julle met groot heerlikheid en 

helderheid van die ewige. 

{4:25} my kinders ly geduldig die toorn wat 

van God oor julle kom: vir jou vyand vervolg het 

jou; maar kort u sal sien sy vernietiging en sal 

trap op sy nek. 

{4:26} my delikate dié rowwe maniere gegaan het, en was 

weggeneem aangesien 'n kudde gevang van die vyande. 

{4:27} van goeie troos, O my kinders, en huil 

God: want julle sal onthou van hom wat dit gebring 

dinge oor julle. 

{4:28} vir as dit was jou gedagtes gaan astray van God: wel, 

teruggestuur word, soek hom tien keer meer. 

{4:29} vir hy wat hierdie plagues gebring het oor julle 

moet bring jy ewige vreugde met jou redding. 

{4:30} neem 'n goeie hart, O Jerusalem: vir hy wat gegee 

jou daardie naam sal jou troos. 



{4:31} treurig voel is hulle wat jou afflicted, en bly 

by u val. 

{4:32} treurig voel is die stede wat u kinders gedien: 

Ongelukkig is sy wat u seuns ontvang. 

{4:33} vir as sy bly by u ruin, en bly van u 

val: so sy moet grieved vir haar eie verwoesting. 

{4:34} want ek sal wegneem die vreugde van haar groot 

menigte, en haar trots sal omskep word in rou. 

{4:35} vir vuur tree op haar uit die ewige, 

lank te verduur; en sy sal bewoon word van duiwels vir 'n 

groot tyd. 

{4:36} O Jerusalem, kyk oor jou rigting van die Ooste, en 

kyk die vreugde kom vir jou van God. 
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