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Brief van Jeremia
De brief [of brief] van Jeremia [Jeremy]
{6:1} een kopie van een brief, die Jeremy gestuurd unto hen
die moesten worden led gevangenen in door de koning van
Babylon
de Babyloniërs, te certificeren, zoals het was hem geboden
van God.
{6:2} vanwege de zonden die gij hebt begaan
voor God, zult gij worden led weg gevangenen naar Babylon
door
De koning van de Nabuchodonosor van de Babyloniërs.
{6:3} dus als gij tot Babylon worden komen, gij blijft
daar vele jaren, en voor een lang seizoen, namelijk zeven
generaties: en na dat ik zal brengen u weg vreedzaam
daarvandaan.
{6:4} nu ziet gij wordt in Babylon goden van zilver, en
goud, en van hout, gedragen op schouders, waardoor de
Naties te vrezen.

{6:5} beware daarom dat gij in geen verstandig zijn om
vreemden, noch weest en van hen, wanneer gij ziet de
veelheid vóór hen en achter hen en hen te aanbidden.
{6:6} maar zegt gij in uw hart, O Heer, wij moeten aanbidden
thee.
{6:7} voor mijn engel is met u, en ik zorg voor mijzelf
uw ziel.
{6:8} als voor hun tong, het is gepolijst door de werkman,
en zijzelf zijn verguld over gelegd met zilver; nog
ze maar onwaar zijn, en niet spreken.
{6:9} en nemen goud, als het ware een Maagd die liefheeft
ze maken om te gaan homo, kronen voor de hoofden van hun
goden.
{6:10} soms ook de priesters overbrengen van hun goden
goud en zilver, en schenken het op zichzelf.
{6:11} Ja, ze zullen geven daarvan de gemeenschappelijke
lichtekooien,
en dek ze als mannen met kledingstukken, [wordt] goden van
zilver,
en de goden van het goud en hout.
{6:12} nog niet deze goden zelf opslaan van roest

en nachtvlinder, hoewel ze zijn bedekt met paarse kleding.
{6:13} veeg ze hun gezichten vanwege het stof van de
Tempel, wanneer er veel over hen.
{6:14} en hij die niet kan ter dood een die offendeth
hem omvat een scepter, alsof hij een rechter van de
land.
{6:15} heeft hij ook in zijn rechterhand een dolk en een bijl:
maar kan niet zelf leveren tegen oorlog en dieven.
{6:16} waarbij ze niet als goden zijn bekend: daarom
vrees hen niet.
{6:17} want zoals als een vaartuig dat een man bezweerder
niets is
waard als het wordt verbroken; zelfs zo is het met hun goden:
wanneer
zij worden ingesteld tot in de tempel, hun ogen zijn vol met stof
door de voeten van hen die in komen.
{6:18} en als de deuren zijn zorgde ervoor dat aan alle kanten
op
hem die offendeth van de koning, als gepleegd om te lijden
dood: zelfs zodat de priesters maken snel hun tempels met

deuren, met sloten, en bars, opdat hun goden worden verwend
met
Rovers.
{6:19} ze licht hen kaarsen, ja, meer dan voor
zelf, waarvan ze een niet zien.
{6:20} zij nog als een van de balken van de tempel,
ze zeggen dat hun hart zijn knaagde aan door dingen kruipen
uit de aarde; en wanneer zij hen en hun kleren, eten
ze voelt het niet.
{6:21} hun gezichten zijn blacked door de rook die
komt uit de tempel.
{6:22} op hun lichamen en hoofden zitten vleermuizen,
zwaluwen,
en vogels, en de katten ook.
{6:23} hierdoor zult gij weten dat ze geen goden zijn:
Daarom vrees hen niet.
{6:24} in afwijking van het goud dat over hen te
Maak ze mooi, behalve ze de roest vegen, zij zullen
niet schijnen: want ook toen ze waren gesmolten niet zij
voelen.
{6:25} de dingen waarin er is geen adem worden gekocht

voor een meest hoge prijs.
{6:26} ze worden gedragen op schouders, hebben geen voeten
waarbij zij verkondigen mannen dat ze niets waard zijn.
{6:27} ook zij die ze bedienen zijn beschaamd: want indien zij
op elk gewenst moment op de grond vallen, ze kunnen niet
opstaan weer van
zelf: evenmin als een ze rechtop instellen, kunnen ze
verplaatsen
van zichzelf: noch, als ze worden gebogen naar beneden,
kunnen zij
Maak zelf rechte: maar zij giften vóór hen als
dode mensen.
{6:28} wat betreft de dingen die zijn opgeofferd aan hen,
hun priesters verkopen en misbruik; op dezelfde wijze leggen
hun vrouwen
een deel daarvan in zout; maar tot de arme en machteloze ze
geven niets hiervan.
{6:29} menstruerende vrouwen en vrouwen in het kraambed
eten
hun offers: door deze dingen zult gij weten dat ze zijn
geen goden: vrees hen niet.

{6:30} want hoe kunnen zij worden genoemd goden? omdat
vrouwen
instellen van vlees voor de goden van zilver, goud en hout.
{6:31} en de priesters zitten in hun tempels, hebben hun
kleding huren, en hun hoofden en baarden geschoren, en niets
op hun hoofd.
{6:32} ze brullen en huilen voordat hun goden, zoals mannen
doen op
het feest wanneer men is dood.
{6:33} de priesters ook hun klederen uittrekken en kleden
hun vrouwen en kinderen.
{6:34} of het kwaad zijn één doet tot hen, of
goed, ze kunnen geen vergoeding het: ze kunnen niet
instellen van een koning, noch hem neer.
{6:35} op dezelfde wijze, zij noch rijkdom kunnen geven, noch
geld: al een man maken een gelofte tot hen, en houden
niet, zullen zij het niet eisen.
{6:36} ze kunnen geen mens behoeden voor dood, noch leveren
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de zwakken van de machtige.
{6:37} ze niet een blinde man terugzetten op zijn gezicht, noch

ieder mens in zijn nood helpen.
{6:38} ze kunnen shew geen genade aan de weduwe, en
evenmin
goed om de wezen.
{6:39} hun goden van hout, en die zijn bedekt met
goud en zilver, zijn net als de stenen die zijn gehouwen uit de
Berg: zij die hen aanbidden zullen worden verward.
{6:40} hoe moet een mens dan denken en zeggen dat ze
goden, wanneer zelfs de Chaldeeën zelf onterend hen?
{6:41} die als zij een stom die niet spreken zien,
ze brengen hem, en intreat Bel die hij, alsof spreken kan
Hij konden begrijpen.
{6:42} maar zij niet deze zelf begrijpen, en
laat ze: want zij geen kennis hebben.
{6:43} de vrouwen ook met koorden over hen, zittend in
de manieren, branden zemelen voor parfum: maar als om het
even welk van hen, getrokken
door sommigen die kabeljauwoorlog door, leugen met hem, ze
reproacheth haar
collega's, dat niet gedacht zij als dat werd waardig als zichzelf,
noch

haar koord gebroken.
{6:44} enkele onder hen is verricht is ingesteld op false: hoe kan
het worden dan gedacht of gezegd dat ze goden zijn?
{6:45} ze zijn gemaakt van timmerlieden en goudsmeden: zij
kunnen zijn niets anders dan de werklui zullen ze te hebben.
{6:46} en zijzelf die hen kunnen nooit
blijven lang; Hoe moet dan de dingen die zijn gemaakt van
ze worden goden?
{6:47} want zij links ligt en verwijt aan hen die komen
na.
{6:48} voor wanneer er komt geen oorlog of pest op
hen, de priesters raadplegen met zichzelf, waar ze kan
met hen worden verborgen.
{6:49} Hoe kunnen niet mannen waarnemen dat zij geen
goden, die kunnen evenmin slaan zichzelf van oorlog, noch van
Pest?
{6:50} voor zien zij maar van hout, en overlay met
zilver en goud, het wordt bekend hierna zijn ze
False:
{6:51} en het wordt duidelijk weergegeven aan alle naties en

koningen dat zij geen goden, maar het werk van mannen
handen zijn,
en dat er geen werk van God in hen is.
{6:52} die vervolgens kan niet weet dat ze geen goden zijn?
{6:53} voor noch kunnen zij opstelling een koning in het land,
noch
het geven van regen tot mannen.
{6:54} noch kunnen zij beoordelen hun eigen oorzaak, noch
herstellen van een verkeerde, niet in staat: want zij als kraaien
zijn
tussen hemel en aarde.
{6:55} waarna wanneer vuur op het huis van valt
goden van hout of gelegd over met goud of zilver, hun priesters
zal weg te vluchten, en ontsnappen; maar zij zelf zullen
verbrand asunder zoals balken.
{6:56} Bovendien ze koning kunnen niet weerstaan of
vijanden: hoe kan het dan gedacht of gezegd dat ze zijn
goden?
{6:57} noch zijn die goden van hout, en over gelegd met
zilver of goud, kunnen ontsnappen van dieven of Rovers.
{6:58} waarvan goud, en zilver en kledingstukken waarmee

ze zijn gekleed, zij die sterk nemen, en weg te gaan
geweest: noch kunnen zij zichzelf helpen.
{6:59} Daarom is het beter worden van een koning die sheweth
zijn
macht, of anders een winstgevende vaartuig in een huis, die de
eigenaar moeten gebruik van, dan dergelijke valse goden; of als
een
deur in een huis, dat zulke dingen daarin, dan dergelijke
valse goden. of een pijler van hout in een een paleis, dan zo'n
false
goden.
{6:60} voor zon, maan en sterren, wordt helder en verzonden
naar
doen van hun kantoren, gehoorzaam zijn.
{6:61} op soortgelijke wijze de bliksem wanneer het verbreekt
weer
is gemakkelijk te zien; en na de dezelfde manier de wind
aanblaast in elk land.
{6:62} en wanneer God gebiedt de wolken te gaan over
de hele wereld, ze doen zoals ze zijn geboden.
{6:63} en het vuur van bovenaf te consumeren heuvels
verzonden en

doet het zoals het is geboden hout: maar dit zijn zoals tot
hen noch in shew noch kracht.
{6:64} Welnu het is niet aan verondersteld worden noch zei dat
ze zijn goden, zien, zij in staat zijn niet te oordelen oorzaken,
ook goed te doen aan de mens.
{6:65} ze weten dan ook dat ze geen goden zijn, vrees
niet,
{6:66} voor ze kunnen vervloeken noch koningen zegenen:
{6:67} noch kunnen zij shew tekenen in de hemel onder
de heidense, noch de glans als de zon, noch geven licht als de
maan.
{6:68} de dieren zijn beter dan zij: voor ze kunnen krijgen
onder een klepje en help zelf.
{6:69} het is vervolgens geenszins aan openbaren ons dat zij
goden: vrees hen dan ook niet.
{6:70} voor als een vogelverschrikker in een tuin van
komkommers
wie niets: zo zijn hun goden van hout, en legde over
met zilver en goud.
{6:71} en ook hun goden van hout, en legde over

met zilver en goud, moeten als een witte doorn in een
boomgaard,
dat elke vogel gezeten zo ook aan een dood lichaam, dat is
van het westen in het donker.
{6:72} en gij zult weten ze als geen goden door de
helder paars die rotteth op then1: en zij zelf
daarna gegeten mag worden, en zullen een verwijt in de
land.
{6:73} is beter dus de rechtvaardige man die geen heeft
idolen: want hij zal verre van verwijt.
APOCRIEFEN
BRIEF VAN JEREMIA VOOR DE KING JAMES BIJBEL 1611
www.Scriptural-Truth.com

