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Brief van Jeremia
Die Epistle [of brief] van Jeremia [Jeremy]
{6:1} 'n afskrif van 'n epistle, wat Jeremy gestuur vir hulle:
wat moes word gelei ballinge in Babilon deur die koning van
die Babylonians, te sertifiseer hulle, soos dit was beveel hom
van God.
{6:2} as gevolg van die sondes wat julle gepleeg het
voor God, moet julle gelei weg ballinge in Babilon deur word
Nabuchodonosor koning van die Babylonians.
{6:3} sodat wanneer julle word na Babilon, julle moet bly
Daar vele jare, en vir 'n lang seisoen, naamlik, sewe
geslagte: en na wat ek sal bring jy weg peaceably
vanaf vandaar.
{6:4} nou sal julle sien in Babilon gode van silwer, en
goud, en van hout, gedra op skouers, wat veroorsaak dat die
nasies te vrees.
{6:5} Pasop dus dat julle in geen wyse word soos om

vreemdelinge, nóg wees julle en hulle, wanneer julle sien die
menigte voor hulle en agter hulle, hulle worshipping.
{6:6} maar sê julle in julle harte, O Here, ons moet aanbid
Miskien kon
{6:7} vir myn engel is met jou, en ek myself Omgee vir
jou siele.
{6:8} soos vir hul tong, dit is gepoleer word deur die ongevalle /,
en hulle self is gilded gelê met silwer; nog
is hulle maar vals, en kan praat.
{6:9} en neem goud, soos dit was vir 'n maagd wat liefhet om
om gay, maak hulle krone vir die hoofde van hul gode.
{6:10} soms ook die priesters dra uit hul gode
goud en silwer, en gee dit op hulself.
{6:11} Ja, hulle sal daarvan in die algemene harlots,
en dek hulle as mans met kledingstukke, [om] gode van silwer,
en gode van goud, en hout.
{6:12} tog kan hierdie gode stoor hulself van roes
en ruitrugmot, alhoewel hulle met pers klere bedek word.
{6:13} hulle vee hul gesigte as gevolg van die stof van die
tempel, wanneer daar is baie op hulle.

{6:14} en hy wat kan sit om dood een wat offendeth
hom holdeth 'n uit te vreet, asof hy was 'n regter van die
land.
{6:15} hy het ook in sy regterhand 'n dagger en 'n irrasionale:
maar kan verlos homself van oorlog en diewe.
{6:16} waardeur hulle bekend is nie gode word: dus
vrees hulle nie.
{6:17} vir soos as 'n vaartuig dat 'n man useth is niks
die moeite werd wanneer dit is gebroke; net so is dit met hul
gode is: wanneer
hulle word gestel op in die tempel, hulle oë word vol stof
deur die voete van hulle wat inkom.
{6:18} en soos die deure is het seker gemaak op elke kant op
hom wat offendeth die koning, as synde daartoe verbind om te
ly
dood: selfs sodat die priesters maak vinnig hul slape met
deure, met slotte, en bars, sodat hul gode word bederf met
diewe.
{6:19} hulle lig hulle kerse, Ja, meer as vir
hulself, waarvan hulle een kan sien.
{6:20} hulle is as een van die balke van die tempel, nog

hulle sê hul harte is deur dinge kruipende op gnawed
uit die aarde; en wanneer hulle eet hulle en hul klere,
hulle voel dit nie.
{6:21} hul gesigte is blacked deur die rook wat
30Dit uit die tempel.
{6:22} op hul liggame en koppe sit vlermuise, insluk,
en voëls, en die katte ook.
{6:23} deur dit julle mag weet dat hulle geen gode:
Daarom vrees hulle nie.
{6:24} Ondanks die goud wat oor hulle
maak hulle mooi, behalwe hulle vee af die roes, hulle sal
skyn nie: vir nóg wanneer hulle gesmelte was het hulle dit voel.
{6:25} die dinge wherein is daar geen asem gekoop het
vir 'n mees hoë prys.
{6:26} hulle word gedra op skouers, ongelukkig geen voete
waardeur hulle verklaar aan mans dat hulle niks werd wees.
{6:27} en hulle ook bedien hulle is skaam: want as hulle
val op die grond op enige tyd, hulle kan nie opstaan weer van
hulself: nóg, as een stel hulle regop, kan hulle beweeg
van hulself: nóg, as hulle word bedruktes, kan hulle

maak self reguit: maar hulle stel geskenke voor hulle as
tot by die dooie mans.
{6:28} soos vir die dinge wat geoffer is vir hulle,
hul priesters verkoop en misbruik; in soos manner hul vrouens
lê
word deel daarvan in sout; maar aan die arm en magteloos
hulle
gee niks van dit.
{6:29} menstruous vroue en vroue in childbed eet
hul offers: deur hierdie dinge julle mag weet dat hulle
Geen gode: vrees hulle nie.
{6:30} want hoe kan hulle word genoem gode? omdat vroue
stel vleis voor die gode van silwer, goud en hout.
{6:31} en die priesters sit in hul slape, met hul
klere huur, en hul koppe en baarde kaalgeskeerde en niks
op hul koppe.
{6:32} hulle brul en huil voor hul gode, soos mans nie by
die fees wanneer een dood is.
{6:33} die priesters ook neem af hul kledingstukke, en dan
hul vrouens en kinders.
{6:34} of dit word bose daardie een doen sonder aan hulle, of

goed, hulle is nie in staat om te oortree dit: hulle kan nie een
Stel 'n koning, nóg hom neerlê.
{6:35} soos manner hulle kan rykdom gee nóg nóg
geld: Hoewel 'n mens maak 'n vow vir hulle, en hou dit
nie, hulle sal nie vereis dit.
{6:36} hulle kan geen mens uit die dood, nóg lewer stoor
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die swak van die magtige.
{6:37} hulle 'n blinde man kan herstel na sy gesig, nóg
help enige man in sy nood.
{6:38} hulle kan shew geen genade aan die weduwee, nóg doen
goeie aan die wese.
{6:39} hul gode van hout, en wat is overlaid met
goud en silwer, is soos die klippe wat uit hewn word die
Berg: en hulle aanbid hulle moet confounded word.
{6:40} hoe moet 'n mens dan dink en sê dat hulle
gode, wanneer selfs die Chaldeërs hulself dishonour hulle?
{6:41} wat as hulle moet sien een stom wat kan praat,
hulle bring hom, en intreat Bel dat hy kan praat, so al
Hy was in staat om te verstaan.

{6:42} tog hulle dit self kan verstaan en
Laat hulle: want hulle het geen kennis.
{6:43} die vroue ook met koorde daaroor, sit
die maniere, brand semels vir parfuum: maar as enige van
hulle, getrek
deur sommige dat passeth deur leuen met hom, sy reproacheth
haar
genoot, wat sy was nie gedink as waardig as haarself, nóg
haar koord gebreek.
{6:44} hoegenaamd is gedoen onder hulle onwaar is: Hoe kan
dit dan word gedink of gesê dat hulle gode?
{6:45} hulle is gemaak van skrynwerkers en goldsmiths: hulle
kan niks anders as die workmen sal hulle moet wees nie.
{6:46} en hulle hulself wat hulle nooit kan
voort lank; Hoe moet dan die dinge wat gemaak is van
hulle word gode?
{6:47} vir hulle links lê en reproaches aan hulle wat kom
na.
{6:48} vir wanneer daar 30Dit enige oorlog of plaag op
hulle, die priesters raadpleeg met hulself, waar hulle kan
met hulle versteek wees.

{6:49} hoe dan kan mans waarneem dat hulle word geen
gode, wat kan nóg stoor hulself van oorlog, en ook van
plaag?
{6:50} vir sien hulle word maar van hout, en overlaid met
Silwer en goud, dit heet hierna dat hulle is
vals:
{6:51} en dit sal kennelik verskyn aan alle nasies en
dat hulle geen gode nie, maar die werke van mans se hande, is
die konings
en dat daar geen werk van God in hulle.
{6:52} wat dan kan nie weet dat hulle geen gode is?
{6:53} vir nóg kan hulle stel 'n koning in die land, nóg
gee reën vir mans.
{6:54} nóg kan hulle hul eie oorsaak, oordeel, nóg
ongeregtighede van 'n verkeerde, word nie: want hulle is soos
kraaie
tussen hemel en aarde.
{6:55} whereupon wanneer vuur falleth by die huis van
gode van hout of gelê oor met goud of silwer, hul priesters
sal vlug weg, en ontsnap; maar hulle hulself sal wees
verbrand asunder soos balke.

{6:56} verder hulle enige koning kan weerstaan of
vyande: Hoe kan dit dan wees gedink of gesê dat hulle word
gode?
{6:57} nóg is daardie gode van hout en gelê met
silwer of goud, in staat om te ontsnap óf van diewe of diewe.
{6:58} wie se goud, en silwer en klere wherewith
hulle is clothed, en hulle is sterk neem, en gaan weg
withal: nóg hulle in staat is om hulself te help.
{6:59} daarom dit is beter om te wees 'n koning wat sheweth sy
krag, of anders 'n winsgewende vaartuig in 'n huis, wat die
eienaar moet gebruik, as sulke valse gode; of word 'n
deur in 'n huis, hou sulke dinge daarin as sodanige
valse gode. of 'n pilaar van hout in 'n 'n paleis, as sulke valse
gode.
{6:60} vir son, maan en sterre wat helder en gestuur om te
doen hul Kantore, gehoorsaam.
{6:61} In soos wyse die weerlig wanneer dit breaketh heen
maklik gesien word; en na die dieselfde wyse die wind
bloweth in elke land.
{6:62} en wanneer God die wolke gaan commandeth

die hele wêreld, wat hulle doen as hulle bidden.
{6:63} en die vuur gestuur van bo te vernietig hills en
woud doen sonder soos dit beveel: maar dit is soos
hulle nóg in shew nóg krag.
{6:64} Wherefore dit is nie een om te veronderstel word nie
gesê dat
hulle is gode, sien, hulle in staat is nie een om te oordeel
oorsake,
nóg doen goed vir mans.
{6:65} weet dus dat hulle geen gode is, vrees hulle
nie,
{6:66} vir hulle kan nóg seën of seën konings:
{6:67} nie een kan hulle shew tekens in die hemele onder
die heidense, nóg skyn soos die son, nóg gee lig as die maan.
{6:68} die diere is beter as hulle: vir hulle kan kry
onder 'n dekking en hulp self.
{6:69} dit is dan geensins openbaar aan ons dat hulle
is gode: daarom vrees hulle nie.
{6:70} vir as 'n voëlverskrikker in 'n tuin van komkommers
bewaar niks: so is hul gode van hout en gelê oor
met silwer en goud.

{6:71}, en hul gode van hout en gelê oor
met silwer en goud, is soos om 'n wit doring in 'n boord,
dat elke voël gesetel op; so ook aan 'n dooie liggaam, dit is
Oos in die donker.
{6:72} en julle sal weet hulle moet geen gode deur die
helder pers wat rotteth op then1: en hulle hulself
Daarna moet geëet word, en sal 'n skande in die
land.
{6:73} beter is dus die regverdige man wat het geen
afgod: want hy moet ver van skande.
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