
APOCRIEFEN 

SIRACH VAN DE KING JAMES BIJBEL 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Sirach (Ecclesiasticus) 

De wijsheid van Jezus de zoon van Sirach, Ecclesiasticus 

Een proloog gemaakt door een onzeker Auteur 

Deze Jezus was de zoon van Sirach en kleinkind aan Jezus 

van de zelfde naam met hem: deze man leefde dus in de 

laatste keer, nadat de mensen gevankelijk geweest waren, en 

genaamd home een weer, en bijna na al de profeten. Nu 

zijn grootvader Jezus, was zoals hij zelf getuigt, een man 

van grote ijver en wijsheid onder de Hebreeën, wie deed 

niet alleen het verzamelen van de ernstige en korte zinnen van 
wijze mannen, 

die vóór hem waren geweest, maar zich ook uitgesproken 
aantal 

zijn eigen, vol van veel inzicht en wijsheid. Wanneer als 

dus stierf de eerste Jezus, dit boek bijna verlaten 

geperfectioneerd, Sirach zijn ontvangen na hem liet het aan zijn 
zoon 

eigen zoon Jezus, die het heeft gekregen in zijn handen, 



gecompileerd het allemaal ordelijk tot één volume, en noemde 
het 

Wijsheid, zowel door zijn eigen naam, zijn vader is intituling 

naam, en zijn grootvader; verleidelijke de toehoorder door de 
zeer 

naam van wijsheid om een grotere liefde tot de studie van dit 
te hebben 

boek. Het bevat daarom verstandig gezegden, donkere zinnen, 

en gelijkenissen, en bepaalde bijzondere oude goddelijke 
verhalen van 

mannen die blij van God; ook zijn gebed en zang; Bovendien 

welke voordelen had God gegeven zijn volk, en wat 

plagen had hij gestapeld op hun vijanden. Deze Jezus deed 

imiteren van Solomon, en was niet minder bekend voor 
wijsheid en 

leren, beide wordt inderdaad een man van grote leren, en zo 

ook befaamd. 

De proloog van de wijsheid van Jezus de zoon van Sirach. 

Overwegende dat vele en grote dingen hebben geleverd tot 

ons door de wet en de profeten, en anderen die hebben 

hun stappen, waarvoor de dingen Israël moet worden gevolgd 

geprezen voor leren en wijsheid; en waarvan niet alleen 



de lezers moeten behoeften worden vaardige zelf, maar ook 

zij die verlangen om te leren in staat om te profiteren van hen 
die zijn 

zonder beide kan ontvangen door het spreken en schrijven: 
mijn grootvader 

Jezus, toen hij zichzelf veel naar de lezing van gegeven had de 

wet en de profeten, en andere boeken van onze vaderen, en 

daarin gezond verstand had gekregen, werd getekend op ook 

zelf iets met betrekking tot leren schrijven en 

wijsheid; met de bedoeling dat die verlangend om te leren, 

zijn verslaafd aan deze dingen en nog veel meer in kunnen 
profiteren 

leven volgens de wet. Daarom laat me intreat u 

Lees het met plezier en aandacht, en om gratie voor ons, 
waarin 

We lijken te derven enkele woorden, die wij hebben 

gebaard om te interpreteren. Voor de zelfde dingen uitte in 

Hebreeuwse en vertaald in een andere taal, hebben niet de 

dezelfde kracht in hen: en niet alleen deze dingen, maar de wet 

zelf, en de profeten, en de rest van de boeken, hebben geen 

klein verschil, wanneer zij worden gesproken in hun eigen 



taal. Voor in de acht en dertigste jaar binnenkomt 

Egypte, toen Euergetes i koning en voortdurende er sommige 
was 

tijd, vond ik een boek van geen kleine leren: dus ik 

dacht dat het meest nodig voor mij om te schenken sommige 
diligence 

en travail te interpreteren met behulp van grote waakzaamheid 
en vaardigheid 

in die ruimte te brengen het boek tot een einde, het 
uiteengezet voor 

ze ook, die in een vreemd land zijn bereid om te leren, 

voorbereid voordat op manieren om te leven na de wet. 

{1:1} alle wijsheid komt van de heer, en is met hem 

Voor eeuwig. 

{1:2} die het zand van de zee, en de druppels kunt nummeren 

van de regen, en de dagen der eeuwigheid? 

{1:3} Wie vindt uit de hoogte van de hemel, en de 

breedte van de aarde, en diep en wijsheid? 

{1:4} wijsheid heeft gemaakt voor alle dingen, en de 

begrip van de voorzichtigheid van de eeuwige. 

{1:5} het woord van God de allerhoogste is de fontein van 



wijsheid; en haar manieren zijn eeuwige geboden. 

{1:6} aan wie de wortel van wijsheid werd geopenbaard? of 

Wie heeft haar verstandige raadgevingen bekend? 

{1:7} [wie heeft de kennis van wijsheid zijn 

geopenbaard? en die heeft haar fantastisch begrepen 

ervaring?] 

{1:8} er is een verstandig en sterk te worden gevreesd, de heer 

zittend op zijn troon. 

{1:9} hij gemaakt van haar, haar zag en haar, genummerd en 

uitgestort haar op al zijn werken. 

{1:10} ze is met alle vlees volgens zijn gave, en hij 

heeft haar gegeven aan hen die hem liefhebben. 

{1:11} de vreze des Heren is eer, en heerlijkheid, en 

blijdschap, en een kroon van vreugde. 

{1:12} de vreze des Heren stuwt een vrolijk hart, en 

geeft vreugde en blijdschap en een lange levensduur. 

{1:13} wie de heer vreest, zal het gaan goed met hem 

tijdens de laatste, en hij gunst zal vinden in de dag van zijn 
dood. 

{1:14} te vrezen van de heer is het begin van wijsheid: en 



het is gemaakt met de gelovigen in de baarmoeder. 

{1:15} ze heeft een eeuwige Stichting gebouwd met mannen, 

en ze blijven met hun nageslacht. 

{1:16} te vrezen van de heer is volheid van wijsheid, en filleth 

mannen met haar vruchten. 

{1:17} zij alle hun huis met dingen wenselijk, filleth 

en de graanschuren met haar verhoging. 

{1:18} de vreze des Heren is een krans van wijsheid, maken 

vrede en perfecte gezondheid te bloeien; zowel zijn de 
geschenken 

van God: en het enlargeth hun vreugde die hem liefhebben. 

{1:19} wijsheid raineth vaardigheid en kennis van 

staande begrijpen, en exalteth hen ter ere van die 

Houd haar snel. 

{1:20} de wortel van wijsheid is te vrezen van de heer, en de 

takken ervan zijn lange levensduur. 

{1:21} de vreze des Heren driveth weg zonden: en waar 

het is aanwezig, het turneth weg toorn. 

{1:22} een woedende man kan niet worden 
gerechtvaardigd; voor de macht van 

zijn woede bedraagt zijn vernietiging. 



{1:23} een geduldige man zal scheuren voor een keer, en 
daarna 

vreugde zal opspringen tot hem. 
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{1:24} zal hij zijn woorden voor een tijd, en de lippen van 
verbergen 

Velen zijn wijsheid te verklaren. 

{1:25} de gelijkenissen van kennis zijn in de schatten van 

wijsheid: maar godzaligheid is een gruwel voor een zondaar. 

{1:26} houden als gij wijsheid wenst, de geboden, 

en de heer zal haar vergaan. 

{1:27} want de vreze des Heren wijsheid en instructie is: 

en geloof en zachtmoedigheid zijn vreugde. 

{1:28} wantrouwen niet de vreze des Heren wanneer gij zijt 

slechte: en niet tot hem met een dubbele hart komen. 

{1:29} niet een huichelaar in de ogen van mannen, en nemen 

goed luisteren naar wat gij spreekt. 

{1:30} verheerlijken niet uzelf, opdat gij vallen, en brengen 

schande op uw ziel, en dus God ontdekken uw geheimen, 

en zet u neer in het midden van de congregatie, 



omdat gij kwaamt niet in de waarheid aan de vreze des heren, 
maar 

uw hart is vol bedrog. 

{2:1} mijn zoon, indien gij gekomen om te dienen van de heer, 
bereid uw 

ziel voor verleiding. 

{2:2} set thy hart onderscheids, en voortdurend doorstaan, en 

Maak geen haast in de tijd van benauwdheid. 

{2:3} Cleave unto hem, en wijken niet weg, dat gij 

uw laatste einde worden moogt opgevoerd. 

{2:4} helemaal wordt gebracht op u nemen vrolijk, 

en geduld wanneer gij zijt gewijzigd in een lage landgoed. 

{2:5} voor goud is geprobeerd in de brand, en aanvaardbaar 
mannen in 

de oven van tegenspoed. 

{2:6} geloof in hem, en hij zal helpen Bestel uw weg 

rechtvaardit en vertrouwen in hem. 

{2:7} gij dat de heer vrezen, wachten op zijn genade; en ga niet 

opzij, opdat gij vallen. 

{2:8} gij dat de heer vrezen, geloof hem; en uw beloning 

zal niet nalaten. 



{2:9} gij die vrees van de heer, hoop op goed, en voor 

eeuwige vreugde en barmhartigheid. 

{2:10} kijken de generaties van oude, en zie; deed ooit 

om het even welk vertrouwen in de heer, en was verward? of 
deed abide 

in zijn angst, en werd verlaten? of wie hij ooit verachten, 

die verzocht hem? 

{2:11} voor de heer is vol mededogen en barmhartigheid, 

lankmoedig en heel zielig, en overtredingen van de zonden, en 

saveth in de tijd van aandoening. 

{2:12} wee worden te angstig hart, zwakke handen, en de 

zondaar die twee manieren gaat! 

{2:13} wee hem die is durf! want hij gelooft 

niet; Daarom wordt hij niet verdedigd worden. 

{2:14} wee u die geduld verloren hebben! en wat 

doet gij wanneer de heer zal u bezoekt? 

{2:15} die vrees van de heer zal niet ongehoorzaam zijn woord; 

en zij die liefde van hem zijn wegen zal houden. 

{2:16} die vrees van de heer zal trachten die is 

Nou, verheugend tot hem; en zij die hem liefde zullen worden 



gevuld met de wet. 

{2:17} die vrees van de heer zal hun hart, voorbereiden 

en nederig van hun zielen in zijn ogen, 

{2:18} zeggen, zullen We vallen in de handen van de heer, 

en niet in de handen van mannen: voor Zijne Majesteit is, zo is 
zijn 

genade. 

{3:1} me uw vader, kinderen van O, horen en doen daarna, 

opdat gij veilig zijn moogt. 

{3:2} voor de heer heeft de vader eer gegeven de 

kinderen, en het gezag van de moeder heeft bevestigd 

over de zonen. 

Een verzoening stuwt {3:3} wie zijn vader honoureth 

voor zijn zonden: 

{3:4} en hij die honoureth van zijn moeder is als een die 

layeth van de schat. 

Honoureth {3:5} wie zijn vader moeten vreugde van zijn 

eigen kinderen; en wanneer hij zijn gebed stuwt, hij zal zijn 

gehoord. 

{3:6} hij dat zijn vader honoureth hebben een lange levensduur; 



en hij die gehoorzaamheid aan de heer zal een troost voor 

zijn moeder. 

{3:7} hij, die de heer vreest zal het nakomen van zijn vader, en 

zal doen dienst tot zijn ouders, over zijn meesters. 

{3:8} eer uw vader en moeder beide in woord en 

daad, die een zegen over u van hen komen kan. 

{3:9} voor de zegen van de vader establisheth de huizen 

van kinderen; maar de vloek van de moeder rooteth uit 

Foundations. 

{3:10} glorie niet in de schande van uw vader; voor uw 

vaders oneer is geen glorie vergaan. 

{3:11} voor de glorie van een man van de eer van zijn is 

vader; en een moeder in oneer is een verwijt aan de 

kinderen. 

{3:12} mijn zoon, uw vader in zijn leeftijd, en rouwen hem 
helpen 

niet zolang hij leeft. 

{3:13} en als zijn begrip niet, heb geduld met 

hem; en veracht hem niet als gij in uw volle kracht zijt. 

{3:14} voor het verlichten van uw vader mag niet 



vergeten: en in plaats van zonden het zal worden toegevoegd 
aan de build thee 

up. 

{3:15} in de dag van uw aandoening dient 

herinnerde me; uw zonden ook zal smelten weg, als het ijs in de 

mooi warm weer. 

{3:16} is hij dat zijn vader abekeert als een godslasteraar; en 

hij die angereth van zijn moeder is vervloekt: Gods. 
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{3:17} mijn zoon, gaat voort van uw bedrijf in 
zachtmoedigheid; dus 

gij zult zijn geliefde van hem die is goedgekeurd. 

{3:18} Hoe groter gij zijt, hoe meer nederig uzelven, en 

gij zult het vinden van stemmen voor het aangezicht des Heren. 

{3:19} veel zijn in hoge plaats, en van faam: maar 

mysteries zijn aan de zachtmoedigen geopenbaard. 

{3:20} voor de kracht van de heer groot is, en hij is 

geëerd voor de nederige. 

{3:21} niet uitzoeken dingen die te moeilijk voor jou zijn, 

geen zoek de dingen die boven uw kracht. 

{3:22} maar u, denk daarop met wat is geboden 



eerbied, want het is niet nodig voor jou om met jou te zien 

ogen de dingen die in het geheim. 

{3:23} niet nieuwsgierig in geen onnodige zaken: voor meer 

dingen zijn Safan vergaan dan mannen begrijpen. 

{3:24} voor velen worden bedrogen door hun eigen ijdele 
advies; 

en een kwaad vermoeden heeft omvergeworpen hun oordeel. 

{3:25} zonder ogen zult gij licht wilt: belijden niet de 

kennis daarom dat gij niet. 

{3:26} een koppig hart wordt het tarief van kwaad op de laatste 
dag; en hij 

die liefheeft gevaar daarin zullen omkomen. 

{3:27} een koppig hart zult worden beladen met verdriet; 

en de boze man wordt het ophopen van zonde op zonde. 

{3:28} in de straf van de trots op er is geen remedie; 

voor de fabriek van goddeloosheid heeft postgevat in hem. 

{3:29} het hart van de voorzichtige begrijpt een gelijkenis; 

en een luisterend oor is de wens van een wijs man. 

{3u30} water zal het doven van een vlammend vuur; en alms 
stuwt 

een verzoening voor de zonden. 



{3:31} en hij die requiteth goede bochten is zich bewust van dat 

die kan komen hierna; en wanneer hij valt, hij zal 

Vind een verblijf. 

{4:1} mijn zoon, bedriegen niet de armen van zijn leven, en 

Maak niet de behoeftige ogen lang wachten. 

{4:2} maken niet een hongerige Geest bedroefd; noch 
provoceren 

een man in zijn nood. 

{4:3} toevoegen niet meer moeite om een hart dat is 
veelbesproken; en 

uitstellen niet te geven aan hem die is in nood. 

{4:4} verwerpen niet de smeekbede van de ellendigen; noch 

afwenden uw aangezicht van een arme man. 

{4:5} draai niet weg thine eye van de armen, en geven 

hem geen gelegenheid om te vervloeken thee: 

{4:6} voor als hij thee in de bitterheid van zijn ziel, vloek zijn 

gebed wordt gehoord van hem die hem maakte. 

{4:7} krijgen uzelf de liefde van de congregatie, en buigen 

uw hoofd aan een groot man. 

{4:8} laat het niet treuren u aan uw oor te buigen de 



arme, en geef hem een vriendelijke antwoord met 
zachtmoedigheid. 

{4:9} leveren hem die verkeerd uit de hand van verdraagt 

de onderdrukker; en wees niet durf, wanneer gij zetelt 

arrest. 

{4:10} worden als een vader voor de wezen en in plaats van een 

man tot hun moeder: zo zult gij als zoon van de 

de meeste High, en hij zal u meer lief dan uw moeder 

doth. 

{4:11} wijsheid exalteth van haar kinderen, en greep van layeth 

hen die haar zoeken. 

{4:12} hij die haar liefheeft liefheeft leven; en zij die willen 

haar moet vroeg worden gevuld met vreugde. 

{4:13} hij die haar snel omvat beërven heerlijkheid; en 

waar ze binnengaat, de heer zal zegenen. 

{4:14} ze die haar dienen wordt minister aan de Heilige One: 

en hen die haar liefde de Lord liefde. 

{4:15} wie geeft oor tot haar beoordeelt de Naties: 

en hij die attendeth tot haar veilig zullen wonen. 

{4:16} als een man zich tot haar verbinden, hij zullen erven 



haar; en zijn generatie houdt haar in bezit. 

{4:17} krom voor de aanvankelijk ze zal lopen met hem door 

manieren, en brengen angst en dread op hem, en hem te 
kwellen 

met haar discipline, totdat ze kan vertrouwen van zijn ziel, en 
probeer hem 

door haar wetten. 

{4:18} dan zal ze terugkeren naar het rechte pad tot hem: 

en comfort hem, en shew hem haar geheimen. 

{4:19} maar als hij mis gaan, zal ze verlaat hem en geven 

hem aan zijn eigen ondergang. 

{4:20} observeren de gelegenheid, en pas op voor kwaad; en 

niet beschaamd wanneer het concerneth van uw ziel. 

{4:21} want er is een schande dat zonde brengt; en er is 

een schande die glorie en genade. 

{4:22} accepteren geen persoon tegen uw ziel, en laat niet de 

eerbied voor eenieder veroorzaken thee te vallen. 

{4:23} en niet te spreken, wanneer er gelegenheid om te 
onthouden 

goed doen, en niet uw wijsheid in haar schoonheid te 
verbergen. 



{4:24} voor door toespraak wijsheid zal worden bekend: en 

leren door het woord van de tong. 

{4:25} niet spreken tegen de waarheid; maar worden 
beschaamd 

van de fout van uw onwetendheid. 

{4:26} niet beschaamd om te bekennen van uw zonden; en niet 
van kracht 

de loop van de rivier. 

{4:27} maken niet uzelf een ondergeschikte aan een dwaze 
man; 

noch de persoon van de machtige niet aanvaarden. 

{4:28} want de waarheid tot de dood, en de heer zal streven 

strijd voor jou. 

{4:29} niet overhaast in uw tong, en in uw daden speling 

en nalatig. 
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{4:30} niet als een leeuw in uw huis, noch frantick onder 

uw dienstknechten. 

{4:31} laat niet uw hand worden uitgestrekt te ontvangen, en 

sluiten wanneer gij zoudt terugbetalen. 

{5:1} instellen uw hart uw goederen; en zeg niet, dat ik heb 



genoeg voor mijn leven. 

{5:2} Volg niet uw eigen geest en sterkte, om 

wandelen in de wegen van uw hart: 

{5:3} en zeg niet, die controul mij voor mijn werk? 

want de Here zal zeker uw trots wraak. 

{5:4} zeggen niet, ik heb gezondigd, en welk kwaad heeft 

gebeurd voor mij? want de heer lankmoedig is, zal hij in 

geen wijze laat u gaan. 

{5:5} over verzoening, niet zonder angst om toe te voegen 

zonde tot zonde: 

{5:6} en zeg niet zijn barmhartigheid is groot; Hij zal worden 
gepacificeerd 

voor de veelheid van mijn zonden: want genade en toorn 
gekomen 

van hem, en zijn verontwaardiging rust bij zondaars. 

{5:7} maken geen tarrying te wenden tot de heer, en niet uit te 
zetten 

van dag tot dag: voor plotseling wordt de toorn van de heer 

Kom weer, en uw veiligheid gij zult worden vernietigd, en 

omkomen in de dag van wraak. 

{5:8} set niet uw hart bij goederen ten onrechte gekregen, voor 



zij zullen u niet winst in de dag van de ramp. 

{5:9} pomp niet met elke wind, en ga niet naar elke 

weg: voor dus doth de zondaar die een dubbele tong heeft. 

{5:10} worden standvastig in uw begrip; en laat uw woord 

niet hetzelfde zijn. 

{5:11} worden snel te horen; en laat uw leven oprecht; en 

met geduld door antwoord te geven. 

{5:12} beantwoorden indien gij inzicht, uw buur; 

Als dat niet het geval is, leg uw hand op uw mond. 

{5:13} eer en schaamte is in gesprek: en de tong van 

de mens is zijn val. 

{5:14} een whisperer niet worden genoemd, en liggen niet in de 
wacht met 

uw tong: voor een vieze schande bij de dief, en een kwaad is 

veroordeling van de dubbele tong. 

{5:15} niet onwetend van enig ding in een grote kwestie of een 

kleine. 

{6:1} in plaats van een vriend worden niet alleen een 
vijand; voor 

[aldus] gij zult erven een slechte naam, schande, en 

verwijt: zelfs zo zal een zondaar die een dubbele tong heeft. 



{6:2} roemen niet uzelf in het advies van uw eigen hart; 

dat uw ziel niet verscheurd in stukken als een stier [alleen 
dwalen.] 

{6:3} gij zult uw bladeren opeten en verliezen van uw fruit, en 

Laat uzelf als een droge boom. 

{6:4} A wicked soul zal vernietigen hem dat hath, en 

stelt hem te worden lachte om minachting van zijn vijanden. 

{6:5} zoete taal zal vermenigvuldigen vrienden: en een 

fairspeaking tong zal toenemen met vriendelijke groeten. 

{6:6} worden in vrede met veel: toch maar een 

adviseur van duizend. 

{6:7} als gij je krijgt een vriend, hem eerste bewijzen en worden 

niet overhaast te crediteren hem. 

{6:8} voor een man een vriend voor zijn eigen gelegenheid is, en 

zal niet respecteren in de dag van uw problemen. 

{6:9} en er is een vriend, die in wezen wendde zich tot 
vijandschap, 

en strijd zult ontdekken uw verwijt. 

{6:10} nogmaals, sommige vriend is een metgezel aan de tafel, 

en blijft niet op de dag van uw aandoening. 

{6:11}, maar in uw welvaart zal hij worden als uzelven, en zal 



Wees moedig in uw dienstknechten. 

{6:12} als gij laag worden gebracht, hij zal tegen u, en 

verbergt zichzelf van uw aangezicht. 

{6:13} gescheiden uzelf van uw vijanden, en schenken 

van uw vrienden. 

{6:14} een faithfull vriend is een sterke verdediging: en hij die 

heeft gevonden dat die een een schat heeft gevonden. 

{6:15} niets compenserende een trouwe vriend, en zijn 

excellentie is van onschatbare waarde. 

{6:16} een trouwe vriend is het geneesmiddel van het leven; en 
ze 

die vrees dat de heer hem zullen vinden. 

{6:17} Wie vreest de heer heeft de leiding van zijn vriendschap 

onderscheids: voor als hij is, zo zal zijn buurman zijn ook. 

{6:18} mijn zoon, verzamelen instructie van uw jeugd: dus 

gij zult wijsheid tot uw ouderdom vinden. 

{6:19} komen tot haar dat ploweth en zaait, 

en wachten op haar goede vruchten: want gij zult niet veel 
zwoegen 

werken over haar, maar gij zult eten van haar juiste vruchten 

binnenkort. 



{6:20} ze is zeer onaangenaam om de onwetenden: hij die is 

zonder begrip blijft niet bij haar. 

{6:21} ze zal liggen op hem als een machtige steen van proef; 

en hij zal haar kant van hem ere het niet lang meer. 

{6:22} voor wijsheid is volgens haar naam en ze is 

niet aan velen openbaren. 

{6:23} geven oor, mijn zoon, mijn advies ontvangen en 
weigeren 

niet mijn Raad, 

{6:24} en zet uw voeten in haar boeien en uw hals in 

haar keten. 

{6:25} Bow down van uw schouder, en haar dragen en niet 

bedroefd met haar obligaties. 

{6:26} komt tot haar met uw ganse hart, en houden haar 

manieren om met alle uw macht. 

{6:27} zoeken, en zoeken, en ze zullen worden bekendgemaakt 
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vergaan: en toen gij zijt van greep van haar, laat haar niet gaan. 

{6:28} voor tijdens de laatste zult gij haar rust, en dat vinden 

moeten worden omgebogen naar uw vreugde. 



{6:29} dan zullen haar boeien een sterke defensie voor jou, 

en haar ketens een gewaad van glorie. 

{6:30} want er een gouden sieraad op haar, en haar is 

bands zijn paarse kant. 

{6:31} gij zult legde haar op als een kleed van eer, en 

zult legde haar over u als een kroon van vreugde. 

{6:32} mijn zoon, indien gij, gij zult worden onderwezen: en als 

gij zult toepassen uw verstand, zult gij worden voorzichtig. 

{6:33} als gij graag horen, zult gij ontvangen 

begrip: en als gij uw oor buigen, gij zult wijs, 

{6:34} staan in de veelheid van de oudsten; en klieven 

hem is dat verstandig. 

{6:35} worden bereid om het horen van iedere goddelijke 
discours; en laat 

niet de gelijkenissen van begrip ontsnappen thee. 

{6:36} en als gij een man van begrip ziet, ga weg 

zeggende tot hem en laat slijtage uw voet de stappen van zijn 
deur. 

{6:37} Laat uw gedachten worden bij de verordeningen van de 
heer 

en mediteren voortdurend in zijn geboden: hij zal 



stellen van uw hart, en geef je wijsheid bij jou bezit 

verlangen. 

{7:1} Doe geen kwaad, dus geen kwaad vergaan zullen komen. 

{7:2} departe van de onrechtvaardige en ongerechtigheid zullen 
afwenden 

van thee. 

{7:3} mijn zoon, zaaien niet op de furrows van 

ongerechtigheid, en gij zult niet plukken hen sevenfold. 

{7:4} Seek niet van de preëminentie van de heer, noch van de 

koning de zetel van eer. 

{7:5} rechtvaardigen niet uzelf voor het aangezicht des 
heren; en bogen op niet 

uw wijsheid voor de koning. 

{7:6} Seek niet als rechter, zich niet kunnen meenemen 

ongerechtigheid; opdat te allen tijde gij vrezen de persoon van 
de machtige, 

een stumblingblock in de weg van uw oprechtheid. 

{7:7} Offend niet tegen de veelheid van een stad, en vervolgens 

gij zult uzelven niet naar beneden onder het volk gegoten. 

{7:8} binden niet één zonde op de andere; want gij in één zult 

niet ongestraft. 



{7:9} zeggen niet, God zal kijken op de veelheid van mijn 

oblations, en wanneer ik bied aan de allerhoogste God, hij zal 

accepteren. 

{7:10} niet durf wanneer gij uw gebed, makest 

en verwaarlozing niet op te geven van aalmoezen. 

{7:11} lachen geen mens te minachten in de bitterheid van zijn 

ziel: want er is één die humbleth en exalteth. 

{7:12} bedenken niet een leugen tegen uw broeder; noch de 

graag uw vriend. 

{7:13} niet kunt maken van enigerlei wijze van leugen: voor de 
custom 

daarvan is niet goed. 

{7:14} gebruiken niet veel woorden in een veelheid van 
oudsten, en 

maken weinig brabbelen wanneer gij bidt. 

{7:15} haat niet moeizame werk, noch veeteelt, die 

de allerhoogste heeft verordonneerd. 

{7:16} nummer niet uzelf onder de veelheid van 

zondaars, maar onthoud dat toorn zal niet lang blijven. 

{7:17} humble uzelf sterk: voor de wraak van de 

goddeloze is vuur en wormen. 



{7:18} wijzigen niet een vriend voor een goede geenszins; 

noch een trouwe broer voor het goud van Ophir. 

{7:19} geen recht niet een verstandige en goede vrouw: voor 
haar genade 

hoger is dan goud. 

{7:20} smeek overwegende dat uw dienstknecht echt werkt, 
hem niet 

kwaad. noch de huurling die bestoweth zichzelf geheel voor 
jou. 

{7:21} laat uw ziel hou van een goede dienaar, en bedriegen 
hem 

niet van de vrijheid. 

{7:22} hebt gij vee? een oogje aan hen hebben: als zij 

voor uw winst, hen met u houden. 

{7:23} hebt gij kinderen? hen instrueren, en buigen 

hun nek uit hun jeugd. 

{7:24} hebt gij dochters? hebben een zorg van hun lichaam, 

en shew niet uzelf vrolijk naar hen. 

{7:25} trouwen met uw dochter zult, en zo gij 

een gewichtige zaak uitgevoerd: maar geef haar aan een man 
van 

begrip. 



{7:26} hebt gij een vrouw na uw gedachten? haar niet te 
verlaten: 

maar niet uzelf te geven aan een lichte vrouw. 

{7:27} eer uw vader met uw ganse hart, en vergeten 

niet de smarten van uw moeder. 

{7:28} herinneren dat gij verwekt waart; en 

Hoe kunt gij ze de dingen die ze hebben vergelden 

gedaan voor jou? 

{7:29} vrees van de heer met geheel uw ziel, en eerbied zijn 

priesters. 

{7:30} hou van hem die u met al thy sterkte gemaakt, en 

verzaken niet zijn ministers. 

{7:31} vrees van de heer, en eer de priester; en geef hem 

zijn deel, zoals het is geboden; de eersteling, en de 

overtreedt aanbieden, en het geschenk van de schouders, en 
de 

offer van reiniging, en de eerstelingen van de Heilige 

dingen. 

{7:32} en strek uw hand de armen, die uw 

zegen kan worden geperfectioneerd. 



{7:33} een geschenk heeft genade in de ogen van ieder mens 
leven; 

en voor de doden het niet te houden. 
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{7:34} fail niet om hen die huilen en treuren 

met hen die treuren. 

{7:35} niet traag voor een bezoek aan de zieken: voor die stelt 

thee geliefd te zijn. 

{7:36} wat gij tot in de hand, vergeet niet de 

einde, en gij zult niet kwalijk. 

{8:1} streef niet met een machtig man' opdat gij vallen zijn 

handen. 

{8:2} niet afwijken van een rijke man, opdat hij 

overweigh thee: voor goud heeft vernietigde veel, en 

perverse de harten der koningen. 

{8:3} streef niet met een man die vol is van tong, en 

heap niet hout bij zijn vuur. 

{8:4} jest niet met een onbeleefd man, opdat uw voorouders 

onteerd. 

{8:5} verwijt niet een man die turneth van de zonde, maar 



Vergeet niet dat wij alle waardig van straf. 

{8:6} oneer niet een man in zijn ouderdom: voor zelfs sommige 

wax oude van ons. 

{8:7} Rejoice niet over uw grootste vijand dood, maar 

Vergeet niet dat we allemaal sterven. 

{8:8} veracht niet het discours van de verstandig, maar 
vertrouwd 

uzelf met hun spreuken: want hunner gij zult leren 

instructie en hoe om te dienen van grote mannen met gemak. 

{8:9} Miss niet het discours van de oudsten: want zij ook 

geleerd van hun vaderen, en van hen zult gij leren 

begrip, en beantwoorden als nodig eist. 

{8:10} kindle niet de kolen van een zondaar, opdat gij worden 
verbrand 

met de vlam van zijn vuur. 

{8:11} opstaan niet [in woede] bij de aanwezigheid van een 

schadeveroorzakende persoon, opdat hij liggen op de loer om 
te vangen u in uw 

woorden 

{8:12} lenen niet tot hem die is machtiger dan uzelf; voor 

Als gij hem lendest, tellen maar verloren. 



{8:13} niet zeker boven uw macht: want indien gij zijn 

zekerheid, zorg te betalen. 

{8:14} Ga niet naar recht met een rechter; want ze zullen 
beoordelen voor 

hem volgens zijn eer. 

{8:15} reizen niet door de manier met een vette kerel, opdat hij 

pijnlijke vergaan geworden: want hij volgens zijn doen zal 

eigen wil, en gij zult omkomen met hem via zijn dwaasheid. 

{8:16} streef niet met een boze man, en ga niet met hem 

naar een eenzame plaats: voor bloed als niets in zijn ogen is, en 

waar er geen help is, zal hij u omver. 

{8:17} raadplegen niet met een dwaas; want hij raadsman niet 
houden. 

{8:18} niet geen geheime ding voor een vreemdeling; want gij 

weet niet wat hij zal voortbrengen. 

{8:19} openen niet uw hart aan ieder mens, opdat hij vergelden 

thee met een slimme draai. 

{9:1} niet jaloers op de vrouw van uw boezem, en 

Les haar niet een kwaad tegen uzelf. 

{9:2} geven niet uw ziel tot een vrouw aan haar voet op 

uw stof. 



{9:3} voldoen niet een prostituee was, opdat gij haar strikken 
vallen. 

{9:4} gebruik niet veel om het gezelschap van een vrouw die is 
een 

zanger, opdat gij met haar pogingen worden genomen. 

{9:5} blik niet op een meid, die gij niet door die vallen 

dingen die kostbare in haar zijn. 

{9:6} geven niet uw ziel tot lichtekooien, dat gij niet verliezen 

uw erfdeel. 

{9:7} blik u niet rond in de straten van de stad, 

noch gij te dwalen in de eenzame plaats daarvan. 

{9:8} afwenden uw oog van een mooie vrouw, en 

kijkt niet op andermans schoonheid; voor velen zijn geweest 

bedrogen door de schoonheid van een vrouw; want hierbij 
liefde is 

Als een vuur ontstoken. 

{9:9} sit helemaal niet met een andere man de vrouw, noch 
zitten 

met haar in uw armen, en niet uw geld met haar op 

de wijn; opdat uw hart helling tot haar, en dus door 

uw wens gij vernietiging vallen. 



{9:10} verzaken niet een oude vriend; voor de nieuwe is niet 

vergelijkbaar met hem: een nieuwe vriend is als nieuwe 
wijn; Wanneer het is 

oude, gij zult drinken met plezier. 

{9:11} benijd niet de glorie van een zondaar: want gij weet 

Wat zullen niet zijn einde. 

{9:12} vreugde niet in het ding dat de goddelozen hebben 

plezier in; maar herinner me dat zij zullen niet onbestraft 

tot hun graf. 

{9:13} houden u ver van de man die de macht om te doden 
heeft; 

Zo zult gij niet twijfelen aan de angst voor de dood: en als gij 
komen 

hem, maken geen fout, opdat hij uw leven meenemen 

momenteel: Vergeet niet dat gij kachel in het midden van 
strikken, 

en dat gij op de kantelen van de stad walkest. 

{9:14} zo dicht zoals gij kunt, denk aan uw buurman, en 

overleg met de wijzen. 

{9:15} laat uw gesproken worden met de wise, en al uw 

mededeling van de in de wet van de allerhoogste. 



{9:16} en laten er enkel mannen eten en drinken met u; en laat 

uw geëtaleerde worden in de vreze des Heren. 

{9:17} voor de hand van de raadsheer het werk bedraagt 

geprezen: en de verstandige heerser van het volk voor zijn 
toespraak. 

{9:18} een man van een ziek tong is gevaarlijk in zijn stad; en 

hij die uitslag in deze toespraak wordt gehaat worden. 

{10:1} een verstandige rechter zal opdragen zijn volk; en de 

regering van een goede huisvader is overzichtelijk. 

{10:2} als de rechter van de mensen zelf is, zo zijn 

officieren; en welke manier van mens de heerser van de stad is, 
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zo zijn alle zij die zij zullen vertoeven. 

{10:3} een onverstandig koning vernietigt zijn volk; maar door 

de voorzichtigheid van hen die in autoriteit de stad bedraagt 

bewoond. 

{10:4} de kracht van de aarde is in de hand des Heeren, 

en zijner tijd hij overheen zette zal dat rendabel is. 

{10:5} in de hand van God is de welvaart van de mens: en 

op de persoon van de schrijver legt hij zijn eer. 



{10:6} beer niet haat aan thy buur voor elke verkeerd; 

en helemaal niet door schadelijke praktijken. 

{10:7} trots is verwerpelijk voor God en de mens: en door beide 

doth één commit ongerechtigheid. 

{10:8} vanwege de onrechtvaardige omgang, verwondingen, en 

rijkdom kreeg door bedrog, het Koninkrijk is vertaald uit een 

mensen naar de andere. 

{10:9} Waarom is aarde en as trots? Er is geen een meer 

Wicked ding dan een hebzuchtige man: voor dergelijke een 
legeren 

zijn eigen ziel te koop; want terwijl hij leeft hij casteth 

weg zijn darmen. 

{10:10} de arts cutteth uit een lange ziekte; en hij 

dat is aan dag die een koning tot morrow zal sterven. 

{10:11} want wanneer een man dood is, hij kruipen beërven 
zullen 

dingen, beesten en wormen. 

{10:12} het begin van trots is als een departeth 

van God, en zijn hart van zijn Maker is afgekeerd. 

{10:13} voor trots is het begin van de zonde, en hij dat hath 

het zal uitstorten gruwel: en daarom de heer 



over hen vreemd calamiteiten gebracht, en wierp ze 

volkomen. 

{10:14} in de ban heeft gegoten naar beneden van de tronen 
van trots 

prinsen, en stel de zachtmoedigen in hun plaats. 

{10:15} in de ban heeft geplukt van de wortels van de trots 

Naties, en in plaats daarvan de nederige geplant. 

{10:16} the Lord wierp landen van de heidenen, en 

vernietigde hen op de grondvesten van de aarde. 

{10:17} hij nam enkele van hen weg, en vernietigde hen, 

en hun gedenkteken aan het ophouden van de aarde heeft 
gemaakt. 

{10:18} trots is niet gemaakt voor mannen, noch woedend 
woede 

voor hen die zijn geboren uit een vrouw. 

{10:19} zij die de heer vrezen zijn een zeker zaad, en zij 

die liefde hem een geachte plant: zij die niet beschouwen het 

wet zijn een oneervolle zaad; zij die overtreden de 

geboden zijn een deceivable zaad. 

{10:20} onder broeders is hij, die is hoofd eervolle; dus 

zijn zij die vrees van de heer in zijn ogen. 



{10:21} de vreze des Heren zal het geheel vóór het verkrijgen 
van 

autoriteit: maar ruwheid en trots is het verliezen daarvan. 

{10:22} of hij nu rijk, noble, of arm, hun glorie is 

de vreze des Heren. 

{10:23} er niet meet te verachten de armen man die heeft 

begrip; evenmin is het handig om een zondige vergroten 

man. 

{10:24} grote mannen, en rechters, en potentaten, zullen 

nagekomen; Toch is er geen van hen groter is dan hij die 

de heer vreest. 

{10:25} de dienstknecht thats verstandig zullen zij die zijn 

gratis dienst doen: en hij dat hath kennis zal niet grudge 

Wanneer hij wordt hervormd. 

{10:26} niet overwise in uw zakendoen; en beschikken over 

niet uzelf in de tijd van uw nood. 

{10:27} is beter hij die laboureth, en aboundeth in alle 

dingen, dan hij die boasteth zichzelf en brood ontbreekt. 

{10:28} mijn zoon, verheerlijken van uw ziel in zachtmoedigheid 
en geef het 

EER volgens de waardigheid ervan. 



{10:29} die zal rechtvaardigen hem die tegen zijn eigen zondigt 

ziel? en wie zal eer hem die dishonoureth zijn eigen 

leven? 

{10.30} de arme man wordt geëerd voor zijn vaardigheid, en de 

rijke man wordt geëerd voor zijn rijkdom. 

{10:31} hij die wordt geëerd in armoede, hoeveel meer 

in rijkdom? en hij die is oneervol in rijkdom, hoeveel 

meer in armoede? 

{11:1} wijsheid lifteth het hoofd van hem, thats voor low 

mate, en stuwt hem om te zitten onder de groten. 

{11:2} Commend niet een man voor zijn schoonheid; noch 
verafschuwen 

een man voor zijn uiterlijke verschijning. 

{11:3} de honingbij is weinig onder zoals vliegen; maar haar 
vrucht is 

het hoofd van zoete dingen. 

{11:4} bogen niet van uw kleding en kleding, en verheffen 

niet uzelf in de dag van eer: voor de werken van de heer 

zijn prachtige, en zijn werken onder de mensen zijn verborgen. 

{11:5} veel koningen hebben zitten op de grond; en 

dat was nooit gedacht heeft de kroon gedragen. 



{11:6} zijn vele machtige mannen sterk schande; 

en de geachte in andere mannen handen overgeleverd. 

{11:7} schuld niet voordat gij de waarheid hebt onderzocht: 

eerst begrijpen, en vervolgens berispen. 

{11:8} antwoord niet voordat gij hebt gehoord van de oorzaak: 

geen van beide mannen in het midden van hun praten 
onderbreken. 

{11:9} streef niet in een zaak die concerneth u niet; en 

zit niet in het arrest met zondaars. 

{11:10} mijn zoon, mengen niet met vele zaken: want als 

gij mengen veel, gij zult niet onschuldig; en indien gij 

Volg na, gij zult niet verkrijgen, noch zult gij ontsnappen 

door op de vlucht. 

{11:11} er is een laboureth, en wie pijnen, en 

stuwt haast, en is zo veel meer achter. 

{11:12} weer, er is een ander dat is traag, en heeft de noodzaak 
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voor hulp, willen vermogen, en vol van armoede; maar het oog 
van 

de heer aanschouwde hem voorgoed, en zette hem uit zijn 

lage estate, 



{11:13} en hief zijn hoofd van ellende; zo dat veel 

dat zag van hem is vrede over al het 

{11:14} welvaart en tegenspoed, leven en dood, armoede 

en rijkdom, komen van de heer. 

{11:15} wijsheid, kennis en begrip van de 

recht, zijn des Heeren: liefde, en de manier van goede werken, 
zijn 

van hem. 

{11:16} fout en duisternis hadden hun begin samen 

met zondaars: en kwaad wordt wax oude met hen die glorie 

daarin. 

{11:17} de gave van de heer overblijft met de goddeloze, 

en zijn voordeel brengt welvaart voorgoed. 

{11:18} er is dat waxeth rijk door zijn wariness en 

knijpen, en deze zijn het gedeelte van zijn beloning: 

{11:19} Overwegende dat hij saith, ik rust heb gevonden, en nu 
zal 

eten voortdurend van mijn goederen; en nog weet hij niet wat 

tijd zal komen op hem, en dat hij moet laat degenen 

dingen aan anderen, en sterven. 

{11:20} worden standvastig in uw verbond, en vertrouwd 



daarin, en wax oud in uw werk. 

{11:21} niet bewonder de werken van de zondaars; maar 
vertrouwen in 

de heer, en in uw arbeid te houden: want het is een eenvoudig 
ding in 

de aanblik van de heer op de plotselinge een arme man om rijk 
te maken. 

{11:22} de zegen van de heer is in de beloning van de 

goddelijk, en plotseling maakt hij zijn zegen bloeien. 

{11:23} zeggen niet wat winst is er van mijn dienst? en 

welke goede dingen zal ik hierna hebben? 

{11:24} nogmaals, zeg niet, ik heb genoeg, en beschikken over 
veel 

dingen, en wat kwaad wordt ik heb hierna? 

{11:25} in de dag van welvaart is er een vergetelheid van 

aandoening: en op de dag van de aandoening is er niet meer 

herinnering aan welvaart. 

{11:26} want het is een eenvoudig ding voor de Here in de dag 
van 

dood aan een man volgens zijn manieren te belonen. 

{11:27} de aandoening van een uur stuwt een man vergeten 

plezier: en op zijn einde zijn daden zullen worden ontdekt. 



{11:28} keurmeester geen gezegend vóór zijn dood: voor een 
man 

in zijn kinderen bekend zullen zijn. 

{11:29} niet iedere man brengen in uw huis: voor de 

bedrieglijke man heeft veel treinen. 

{11.30} als een patrijs genomen [en gehouden] in een kooi, 
zodat 

is het hart van de trots; en als als een spion, watcheth hij voor 

uw fall: 

{11:31} want hij ligt op de loer en turneth goed in kwaad, 

en in dingen waard lof schuld op u zal leggen. 

{11:32} van een vonk van het vuur een hoop van kolen is 
ontbrand: en een 

zondige mens layeth wachten op bloed. 

{11:33} nemen acht van een ondeugende man, want hij werkt 

goddeloosheid; opdat hij over u brengen een eeuwigdurende 
vlek. 

{11:34} een vreemdeling in uw huis ontvangen, en hij zal 

u storen, en zet u uit uw eigen. 

{12:1} wanneer gij ken goed weten aan wie gij doest 

het; Zo zult gij worden bedankte voor uw voordelen. 



{12:2} goed doen aan de goddelijke man, en gij zult vinden een 

recompence; en indien niet van hem, maar van de allerhoogste. 

{12:3} er kan geen goede kom naar hem, dat is altijd 

bezet in kwaad, noch op hem geeft die geen aalmoes. 

{12:4} geven aan het goddelijke mens, en help niet een 
zondaar. 

{12:5} ken hem goed thats nederig, maar geven niet aan de 

goddeloze: uw brood kunnen hinderen, en geef het niet hem, 
opdat 

Hij overmaster je zo: voor [anders] zult gij ontvangen 

twee keer zoveel kwaad voor al het goede dat gij zult gedaan 
hebben 

tot hem. 

{12:6} voor de meest hoge zondaars haat, en zal terugbetalen 

tot de goddeloze, wraak en voorraadhuis hen tegen de 

machtige dag van hun straf. 

{12:7} geven tot het goede, en help niet de zondaar. 

{12:8} een vriend in welvaart kan niet worden gekend: en een 

vijand kan niet worden verborgen in tegenspoed. 

{12:9} in de welvaart van een man vijanden zullen bedroefd: 

maar in zijn tegenspoed zelfs een vriend zal vertrekken. 



{12:10} Vertrouw nooit uw vijand: voor zoals als ijzer maakt, 

zo is zijn goddeloosheid. 

{12:11} hoewel hij zich verootmoedigt en gaan crouching, nog 

nemen goed luisteren en pas op voor hem, en gij zult tot 

hem alsof gij waart een lookingglass afgeveegd, en gij zult 

weet dat zijn roest heeft niet helemaal geveegd weg. 

{12:12} zette hem niet door thee, opdat, wanneer hij heeft 

omvergeworpen thee, hij opstaan in uw plaats; noch laat hem 
zitten 

aan uw rechterhand, opdat hij willen nemen uw zetel, en gij op 

de laatste herinneren mijn woorden, en daarmee worden 
geprikt. 

{12:13} die zal medelijden met een Charmeur die is gebeten 
met een 

slang, of om het even welk zoals kom nigh wilde beesten? 

{12:14} zodat men die naar een zondaar gaat, en is 
verontreinigd met 

hem in zijn zonden, die zal medelijden? 

{12:15} voor een tijdje hij zal houden met u, maar als gij 

beginnen te vallen, hij zal niet blijven. 

{12:16} een vijand spreekt zoet met zijn lippen, maar in 



zijn hart dat hij imagineth hoe je in een put te gooien: hij zal 

huilen met zijn ogen zal, maar als hij kans vinden, hij niet 

tevreden met bloed. 

{12:17} als tegenspoed over u komen, zult gij hem vinden 

er eerste; en hoewel hij pretenderen te helpen, maar hij wordt 

ondermijnen thee. 

{12:18} hij zal schudden zijn hoofd, en klappen van zijn handen, 
en 
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veel fluisteren en wijzigen zijn gelaat. 

{13:1} hij die toucheth worp wordt verontreinigd worden veren; 

en hij dat hath fellowship met een trots man zal zijn als 

tot hem. 

{13:2} last niet uzelf boven uw macht terwijl gij 

leeft; en hebt geen Gemeenschap met een versie die is 
machtiger en 

rijker dan uzelf: voor hoe stemt ermee in de ketel en de aarden 

pot samen? want als worden de één tegen de andere, it 
geslagen 

gebroken worden. 

{13:3} de rijke man heeft gedaan verkeerd, en maar hij 



threateneth withal: de armen onrecht is aangedaan, en hij 
moet intreat 

ook. 

{13:4} als gij voor zijn winst, zal hij u gebruiken: maar als 

gij niets hebben, hij zal u verzaken. 

{13:5} hebt gij van enig ding, hij zal leven met u: Ja, 

Hij zal u kaal maken, en zullen niet sorry daarvoor. 

{13:6} als hij van u nodig hebben, hij zal bedriegen je, en 

glimlach op thee en thee te zetten in de hoop; Hij zal u spreken 

eerlijk, en zeggen, wat wantest gij? 

{13:7} en hij zal u schande door zijn vlees, totdat hij 

getrokken thee droge tweemaal of driemaal en op de laatste 
die hij zal lachen 

thee te minachten daarna, wanneer hij u het verborgene ziet, 
zal hij verzaken 

gij, en zijn hoofd schudden bij thee. 

{13:8} Beware dat gij niet misleid en bracht 

neer in uw jollity. 

{13:9} als gij worden uitgenodigd voor een machtig man, 
trekken 

uzelf, en zo veel meer zal hij u uitnodigen. 



{13:10} Druk op gij niet op hem, opdat gij komen terug; 

staan niet ver weg, opdat gij vergeten. 

{13:11} van invloed zijn op niet aan hem gelijk in gesprek, 
worden gemaakt en 

niet zijn vele woorden geloven: voor met veel communicatie 

zal hij u verleiden, en lacht op u krijgt uit uw 

geheimen: 

{13:12} maar wreed Hij zal leggen op uw woorden, en zal niet 

reserveonderdelen te doen u pijn, en dat u in de gevangenis. 

{13:13} Let op, en neem goed luisteren, want gij walkest in 

gevaar voor uw omverwerping: wanneer gij deze dingen hoort, 

wakker worden in uw slaap. 

{13:14} de Here alle thy leven, liefhebben, en verzoek hem voor 

uw heil. 

{13:15} ieder dier zijn achtige liefheeft, en ieder mens liefheeft 

zijn buurman. 

{13:16} alle vlees consorteth volgens soort, en een man 

klieven zal aan zijn achtige. 

{13:17} wat fellowship heeft de wolf met het lam? dus 

de zondaar met het goddelijke. 



{13:18} welke overeenkomst bestaat er tussen de hyena's en 
een 

hond? en wat vrede tussen de rijken en de armen? 

{13:19} als de wilde ezel is de Leeuwenpoort prooi in de 

wildernis: dus de rijken opeten van de armen. 

{13:20} als de trots nederigheid haat: zo is de rijke abhor 

de armen. 

{13:21} een rijke man beginnen te vallen is opgehouden zijn 

vrienden: maar een arme man vaststelling is weg door zijn 
stuwkracht 

vrienden. 

{13:22} als een rijk man is gevallen, hij heeft vele helpers: 

Hij spreekt dingen niet te worden gesproken, en nog mannen 
rechtvaardigen 

hem: de arme man gleed, en nog zij berispte hem ook; Hij 

sprak wijselijk, en geen plaats zou kunnen hebben. 

{13:23} als een rijk man spreekt, ieder mens omvat zijn 

tong, en, look, wat hij zegt, zij het de wolken te roemen: 

maar als de arme man spreken, zeggen zij, wat collega's is 
dit? en 

Als hij struikelen, zullen ze helpen om hem omver te werpen. 



{13:24} rijkdom zijn goed voor hem die geen zonde heeft, en 

armoede is kwaad in de monding van de goddeloze. 

{13:25} het hart van een mens zijn gelaat, ongeloof 

of het nu voor goed of kwaad: en een vrolijk hart maakt een 

vrolijke gelaat. 

{13:26} een vrolijke gelaat is een blijk van een hart dat 

is in de welvaart; en de bevinding uit gelijkenissen is een 

vermoeiend arbeid van de geest. 

{14:1} gezegend is de man die niet heeft gleed met zijn 

mond, en is niet geprikt met de veelheid van zonden. 

{14:2} gezegend is hij waarvan geweten niet heeft 

veroordeelde hem, en die niet is gedaald van zijn hoop in de 

Lord. 

{14:3} rijkdom zijn niet aantrekkelijk voor een houd: en wat 

Doe een jaloers man met geld? 

{14:4} hij dat vergadert door oplichting van zijn eigen ziel 

vergadert voor anderen, dat zijn goederen riotously zullen 
besteden. 

{14:5} hij die is kwaad op zichzelf, aan wie zal hij worden 

goede? Hij neemt geen genoegen in zijn goederen. 



{14:6} er is niets erger dan hij die envieth zichzelf; 

en dit is een recompence van zijn goddeloosheid. 

{14:7} en als hij doet goed, hij doet het ongewild; en 

tijdens de laatste zal hij zijn goddeloosheid verklaren. 

{14:8} de jaloerse man heeft een boze oog; Hij turneth 

weg zijn gezicht, en mannen versmaadt. 

{14:9} A hebzuchtige man's oog niet tevreden is met zijn 

gedeelte; en de ongerechtigheid der goddelozen drieth van zijn 
ziel. 

{14:10} een boze oog envieth [zijn] brood, en hij is een 

Houd aan zijn tafel. 

{14:11} mijn zoon, volgens uw vermogen ken goed om te 

uzelf, en geven de heer zijn verschuldigd te bieden. 

{14:12} herinneren dat de dood zullen niet lang op zich laten 
wachten, 

en dat het verbond van het graf niet Safan vergaan is. 

{14:13} goeddoen tot uw vriend, voordat gij sterven, en 

volgens uw vermogen strek uw hand uit en aan hem geven. 

{14:14} bedriegen niet uzelf van de goede dag, en laat niet 
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het deel van een goede wens fly-over thee. 



{14:15} zult gij niet verlaten uw barensweeën tot andere? 

en uw arbeid gedeeld door veel? 

{14:16} geven en nemen en heiligt uw ziel; want er is 

geen zoeken van versnaperingen in het graf. 

{14:17} alle vlees waxeth oud als een kledingstuk: voor de 

verbond vanaf het begin is, zult gij de dood sterven. 

{14:18} vallen als van de groene bladeren op een dikke boom, 
sommige, 

en sommige groeien; zo is de generatie van vlees en bloed, 

komt een einde, en een andere geboren. 

{14:19} ieder werk rotteth en consumeth weg, en de 

werknemer daarvan ga. 

{14:20} gezegend is de man die goede dingen mediteren 

in wijsheid, en redeneert dat van heilige dingen door zijn 

begrip. ING. 

{14:21} zal hij dat considereth haar manieren in zijn hart 

hebben ook inzicht in haar geheimen. 

{14:22} erachteraan als een traceth, en op de loer liggen in 

haar manieren. 

{14:23} prieth in bij haar Vensters zal ook 



luistert op haar deuren. 

{14:24} lodge in de buurt van haar huis zal ook 

Fast een pin in haar muren. 

{14:25} hij wordt toonhoogte zijn tent nadert tot haar, en zal 

indienen in een verblijf waar goede dingen zijn. 

{14:26} stelt hij zijn kinderen onder haar beschutting, en 

dienen onder haar vertakkingen. 

{14:27} door haar hij vallen tegen hitte, en in haar 

heerlijkheid zal hij wonen. 

{15:1} die de heer vreest zal hij doen goed, en hij die 

heeft de kennis van de wet haar zullen verkrijgen. 

{15:2} en als een moeder zullen ze hem tegemoet, en 
ontvangen 

hem als een vrouw getrouwd uit een Maagd. 

{15:3} met het brood van begrip zal ze diervoeders 

hem en geef hem het water van de wijsheid om te drinken. 

{15:4} hij geschiedt op haar, en worden niet 

verplaatst; rekenen op haar en zal niet worden beschaamd. 

{15:5} ze zal verheerlijken hem boven zijn buren, en in 

het midden van de congregatie wordt ze zijn mond open. 



{15:6} vinden hij vreugde en een kroon van vreugde, en ze 

brengt hem om te erven van een eeuwige naam. 

{15:7} maar dwaze mensen zullen niet bereiken tot haar, en 

zondaars zullen haar niet zien. 

{15:8} voor ze is verre van trots, en mannen die zijn leugenaars 

kan me niet herinneren haar. 

{15:9} lof is niet gepast in de mond van een zondaar, voor het 

werd niet gestuurd hem des Heren. 

{15:10} voor lof zullen worden geuit in wijsheid, en de 

Heer, zij zullen slagen. 

{15:11} zeggen niet gij, het is door de heer, dat ik viel 

afstand: want gij oughtest niet te doen van de dingen die hij 
haat. 

{15:12} zeggen niet gij, hij heeft veroorzaakt mij vergissen: want 
hij 

heeft geen behoefte aan de zondige mens. 

{15:13} de heer haat alle gruwel; en zij die 

vrees God het niet leuk. 

{15:14} hijzelf gemaakt van de mens vanaf het begin, en 

liet hem in de hand van zijn advocaat; 

{15:15} indien gij, om te houden van de geboden, en 



aanvaardbaar trouw uit te voeren. 

{15:16} hij heeft gesteld, vuur en water aangezicht: rekken 

weer uw hand tot of gij. 

{15:17} voordat man leven en dood is; en of hem 

liketh zal hem gegeven worden. 

{15:18} voor de wijsheid van de heer groot is, en hij is 

machtige aan de macht, en beholdeth van alle dingen: 

{15:19} en zijn ogen zijn op hen die vrezen hem, en hij 

weet ieder werk van de mens. 

{15:20} hij heeft geboden geen man om te doen goddeloos, 

evenmin heeft hij geen mens licentie gegeven om te zondigen. 

{16:1} verlangen niet een veelheid van onrendabele kinderen, 

geen plezier in goddeloze zonen. 

{16:2} hoewel ze vermenigvuldigen, Verheugen niet in hen, 
behalve 

de vreze des Heren worden met hen. 

{16:3} vertrouwen niet gij in hun leven, noch eerbiediging hun 

veelheid: voor een rechtvaardige beter dan duizend is; en 

beter is het om te sterven zonder kinderen, dan moeten ze die 
zijn 

goddeloze. 



{16:4} want door die heeft begrip de stad zullen 

worden aangevuld: maar de verwanten van de goddelozen 
zullen snel 

worden verlaten. 

{16:5} veel zulke dingen heb ik met mijn ogen, en 

mijn oor heeft gehoord van grotere dingen dan deze. 

{16:6} in de congregatie van de goddeloze een brand bedraagt 

ontstoken; en in een opstandige natie toorn is in brand 
gestoken. 

{16:7} was hij niet naar de oude reuzen, die viel gepacificeerd 

weg in de kracht van hun dwaasheid. 

{16:8} evenmin gespaard hij de plaats waar veel bewoonde, 

maar verafschuwde hen voor hun trots. 

{16:9} hij medelijden niet het volk des verderfs, die waren 

in hun zonden weggenomen: 

{16:10} noch de zes honderd duizend lakeien, die waren 

samengebracht in de verstoktheid van hun hart. 

{16:11} en als er één halsstarrig onder de 

mensen, het is wonder als hij ontsnappen ongestraft: om 
genade en 



toorn zijn met hem; Hij is machtig om te vergeven, en uit te 
storten 
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ongenoegen. 

{16:12} als zijn barmhartigheid groot is, dus is zijn correctie ook: 
hij 

oordeelt een man naar zijn werken 

{16:13} de zondaar zal niet ontkomen aan met zijn buit: en 

het geduld van de goddelijke zullen niet worden frustreren. 

{16:14} maken voor elk werk van barmhartigheid: voor elke 

mens zullen naar zijn werken vinden. 

{16:15} the Lord verhardde farao, dat hij niet 

hem kennen, die zijn krachtige werken mogelijk bekend zijn bij 
de 

wereld. 

{16:16} zijn genade is manifest aan ieder schepsel; en hij 

heeft gescheiden zijn licht van de duisternis met een adamant. 

{16:17} zeggen niet gij, ik zal mezelf schuilen voor de heer: 

wordt een onthouden van bovenaf? Ik zal niet 

herinnerde me onder zo vele mensen: wat is mijn ziel 

onder dergelijke een oneindig aantal wezens? 



{16:18} Zie, de hemel en de hemel van de hemel, 

de diepe, en de aarde, en alles wat daarin is, bedraagt 

schoof op toen hij zal bezoeken. 

{16:19} de bergen ook en stichtingen van de aarde 

worden geschud met beven, wanneer de heer op hen 
verwacht. 

{16:20} geen hart waardig op deze dingen kunt denken: 

en wie er zijn manieren om zwanger te worden? 

{16:21} is een storm die geen mens kan zien: voor het 

grootste deel van zijn werken zijn verborgen. 

{16:22} die de werken van zijn gerechtigheid kan verklaren? of 
die 

kan ze verdragen? voor zijn verbond is afar af, en het proces 

is het einde van alle dingen. 

{16:23} hij dat inzicht ontbreekt na zullen denken 

ijdelheden: en een dwaze man dwalende imagineth follies. 

{16:24} door zoon, luistert naar mij, en leren van kennis, 

en Let op mijn woorden met uw hart. 

{16:25} ik zal shew weer leer in gewicht, en ik verklaar 

zijn kennis precies. 



{16:26} de werken des Heren worden gedaan in de uitspraak 
van 

het begin: en vanaf het moment dat hij hen maakte hij 
verwijderd 

de delen daarvan. 

{16:27} hij gegarneerd zijn werkt voor eeuwig, en in zijn hand 

de chef van hen aan alle geslachten zijn: zij noch 

arbeid, noch zijn vermoeide, noch staken uit hun werken. 

{16:28} geen van hen verhindert een ander, en zij zullen 

nooit ongehoorzaam zijn woord. 

{16:29} na dit de heer aanschouwde de aarde, en 

vulde het met zijn zegen. 

{16:30} met allerlei levende dingen heeft hij bedekt 

het oppervlak daarvan; en zij zullen terugkeren in het weer. 

{17:1} the Lord schiep de mens van de aarde, en draaide hem 

in het weer. 

{17:2} hij gaf hen enkele dagen, en een korte tijd, en 

macht ook over de dingen die daarin. 

{17:3} hij begiftigd hen met kracht zelf, en 

maakte hen volgens zijn imago, 

{17:4} en de vrees voor mensen van alle vlees, en gaf 



hem heerschappij over dieren en vogels. 

{17:5} zij ontvangen het gebruik van de vijf activiteiten van de 

Heer, en in de zesde plaats hij hen meegedeeld 

begrip, en in de zevende toespraak, een tolk van 

de cogitations daarvan. 

{17:6} counsel, en een tong, ogen, oren en een hart, 

Hij gaf hen te begrijpen. 

{17:7} withal hij vulde ze met de kennis van 

begrip, en Safan hen goed en kwaad. 

{17:8} zette hij zijn oog op hun hart, opdat hij 

Shew hen de grootheid van zijn werken. 

{17:9} Hij gaf hen naar glorie in zijn prachtige teksten voor 

ooit, dat ze zijn werken met begrip zou kunnen verklaren. 

{17:10} en de uitverkorenen zullen zijn heilige naam lof. 

{17:11} Naast dit gaf hij hun kennis, en de wet 

van het leven voor een erfenis. 

{17:12} maakte hij een eeuwigdurend verbond met hen, en 

Safan hen zijn oordelen. 

{17:13} hun ogen zag de Majesteit van zijn heerlijkheid, en hun 

oren zijn glorierijke stem gehoord. 



{17:14} en hij zeide tot hen: Beware van alle 

ongerechtigheid; en hij gaf elke man gebod 

betreffende zijn buurman. 

{17:15} hun manieren ooit voor hem, en zullen niet 

verborgen voor zijn ogen. 

{17:16} elke man uit zijn jeugd wordt gegeven aan kwaad; noch 

ze kunnen maken zelf vlezige harten voor steenachtige. 

{17:17} voor in de verdeling van de Naties van het geheel 

aarde hij een heerser over elk volk zette; maar Israël is de 

Heeren gedeelte: 

{17:18} wie, zijn eerstgeborene, wordt hij nourisheth met 

discipline, en geeft hem het licht van zijn liefde doth niet 

verlaat hem. 

{17:19} daarom al hun werken als de zon voordat zijn 

hem, en zijn ogen zijn voortdurend op hun manieren. 

{17:20} geen van hun onrechtvaardige daden zijn verborgen 

hem, maar al hun zonden zijn voor het aangezicht des heren 

{17:21} maar de heer wordt genadig en weten zijn 

vakmanschap, noch links, noch achterlieten hen, maar spaarde 

hen. 



{17:22} de aalmoezen van een man is als een signet met hem, 
en hij 

de goede daden van de mens zal houden als de appel van het 
oog, en 

berouw geven door zijn zonen en dochters. 
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{17:23} daarna zal hij opstaan en belonen hen, en 

maken van hun recompence op hun hoofd. 

{17:24} maar tot hen die zich bekeren, verleende hij hen 

gaat u terug en getroost die in geduld mislukt. 

{17:25} terugkeren tot de heer, en uw zonden, verzaken maken 

uw gebed voordat zijn gezicht, en minder te beledigen. 

{17:26} weer aan de allerhoogste, en zet weg van 

ongerechtigheid: want hij u uit de duisternis tot het licht leiden 
zal 

van gezondheid, en haat gij gruwel heftig. 

{17:27} die zullen loven de meest hoog in het graf, 

in plaats van hen die leven en geven Bedankt? 

{17:28} Thanksgiving bedenkt uit de dood, vanaf 

een die niet: de levens- en geluid in hart zullen loven de 

Lord. 



{17:29} is hoe groot de goedertierenheid des Heeren onze 

God en zijn mededogen tot zet zoals hem in 

heiligheid! 

{17:30} want alles kunnen niet bij mannen, want de zoon 

van de mens is niet onsterfelijk. 

{17:31} Wat is helderder dan de zon? maar het licht 

daarvan breekt; en vlees en bloed kwaad zal voorstellen. 

{17:32} vieweth hij de macht van de hoogte van de hemel; 

en alle mensen zijn maar aarde en as. 

{18:1} hij die leeft voor ooit Hath schiep alle dingen in 

algemene. 

{18:2} de heer slechts rechtvaardig is, en er is geen andere 

maar hij, 

{18:3} die bestuurt de wereld met de palm van zijn 

hand, en alle dingen zijn wil gehoorzamen: want hij de koning 
van alle is, 

door zijn macht heilige dingen onder hen uit profane verdelen. 

{18:4} aan wie heeft hij gezien macht te verklaren zijn 

werkt? en wie wordt zijn nobele daden Ontdek? 

{18:5} die nummert de sterkte van Zijne Majesteit? en 



die zal ook uit zijn barmhartigheden vertellen? 

{18:6} als voor de wonderlijke werken van de heer, er kan 

niets worden genomen van hen, noch kan enig ding worden 
gebracht 

tot hen, kan noch de grond van hen worden gevonden uit. 

{18:7} wanneer een man heeft gedaan, dan begint hij; en 

Wanneer hij leaveth uit, zal dan hij worden twijfelachtig. 

{18:8} wat is man, en waarnaar dient hij? Wat is zijn 

goed, en wat is zijn kwaad? 

{18:9} het nummer van een man's dagen zijn hoogstens een 

honderd jaar. 

{18:10} als een druppel water naar de zee, en een gravelstone 

bij vergelijking van het zand; dus zijn duizend jaar aan de 

dagen van de eeuwigheid. 

{18:11} Daarom is God geduldig met hen, en poureth 

weer zijn genade op hen. 

{18:12} hij zag en gezien hun eind te kwaad; 

dan ook vermenigvuldigd hij zijn mededogen. 

{18:13} de genade van de man is naar zijn buurman; maar 

de genade van de heer is bij alle vlees: hij bestraft, en 



nurtureth, en leert en brengt weer, als een herder zijn 

Flock. 

{18:14} hij heeft genade op hen die ontvangen van de 
discipline, 

en die ijverig zoekt zijn oordelen. 

{18:15} mijn zoon, Smet niet uw goede daden, noch gebruik 

ongemakkelijk woorden wanneer gij elk ding geeft. 

{18:16} wordt niet de asswage van de dauw van de hitte? zo is 
een woord 

beter dan een cadeau. 

{18:17} lo, is niet een woord beter dan een cadeau? maar beide 
zijn 

met een gracieuze man. 

{18:18} een dwaas zal Bitse, mildelijk en een geschenk van de 

jaloers consumeth de ogen. 

{18:19} leren voordat gij spreken en gebruik de physici of ooit 

gij zijn ziek. 

{18:20} voordat vonnis onderzoeken uzelven, en in de dag 

van bezoeking zult gij genade vinden. 

{18:21} humble uzelf voordat gij ziek worden, en in de 

tijd van zonden shew berouw. 



{18:22} laat niets belemmeren u om te betalen uw gelofte 
zijner 

tijd, en niet tot dood gegrond uitstellen. 

{18:23} voordat gij bidt, bereiden uzelf; en wees niet 

Als een tempteth die de heer. 

{18:24} denken op de toorn zullen aan het eind, en 

het moment van wraak, wanneer hij wordt zijn gezicht 
afwenden. 

{18:25} wanneer gij genoeg, herinner me de tijd van 

honger: en wanneer gij rijke zijt, denk over armoede en 

noodzaak. 

{18:26} van de morgen tot de avond de tijd is 

gewijzigd, en alle dingen zijn snel gedaan voor het aangezicht 
des Heren. 

{18:27} een wijs man zal vrezen in elk ding, en in de 

dag van het zondigen hij zal pas op voor overtreding: maar een 
dwaas zal niet 

Let op tijd. 

{18:28} elke man van begrip weet wijsheid, 

en zal de lof hem die haar gevonden. 

{18:29} zij die van begrip in gezegden waren 



werd ook verstandig zelf, en schonk weer uitgelezen 

gelijkenissen. 

{18:30} gaan niet na uw lusten, maar onthouden uzelf uit 

uw eetlust. 

{18:31} als gij geeft uw ziel de verlangens die haar, gelieve 

zij zal u een risee om uw vijanden te maken dat 

schadelijke thee. 

{18:32} neem niet genoegen in veel goede moed, niet 

gebonden aan de expence daarvan. 
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{18:33} worden niet gemaakt een bedelaar door banketten op 

lenen, wanneer gij hebt niets in uw portemonnee: want gij 

zult wachten voor uw eigen leven, en over worden gesproken. 

{19:1} een werken-man die A wordt gegeven aan de 
dronkenschap 

mag niet rijk: en hij die contemneth van de kleine dingen 

met weinig en weinig afnemen. 

{19:2} wijn en vrouwen zorgen ervoor dat mensen van begrip 

te verdwijnen: en hij die hecht zich aan de lichtekooien zal 
worden 

brutaal. 



{19:3} motten en wormen zullen moeten hem erfgoed, en een 

vet man worden ontnomen. 

{19:4} hij dat is haastig om krediet te geven is lightminded; en 

hij die zondigt zal beledigen tegen zijn eigen ziel. 

{19:5} wie wie genoegen in goddeloosheid bedraagt 

veroordeeld: maar hij die zich genoegens zijn leven crowneth. 

{19:6} zal hij dat zijn tong kan uitsluiten leven zonder 

strijd; en hij die kabbelende haat hebben minder kwaad. 

{19:7} probeer niet tot een ander die wordt verteld tot 

u, en gij zult tarief nooit slechter. 

{19:8} of het nu naar vriend of vijand, spreken niet van andere 

mannen leven; en als gij zonder overtreding kunt, onthullen ze 

niet. 

{19:9} want hij gehoord en waargenomen thee, en wanneer tijd 

komt hij zal u haten. 

{19:10} laten als gij hebt gehoord dat een woord, sterven met 
u; en 

Wees moedig, dat het zal u niet barsten. 

{19:11} een dwaas met een woord, als een vrouw in 
barensnood 

arbeid van een kind. 



{19:12} als een pijl die sticketh in een man dij, dus is een 

woord binnen een dwaas's buik. 

{19:13} Waarschuw een vriend, kan dat hij het niet heeft 
gedaan: 

en als hij het hebben gedaan, dat hij het niet meer doen. 

{19:14} Waarschuw uw vriend, kan dat hij niet heeft gezegd 

het: en als hij, dat hij nogmaals het woord het niet. 

{19:15} Waarschuw een vriend: voor vele malen het is een 
laster, 

en geloof niet alle verhaal. 

{19:16} er is er een die slippeth in zijn toespraak, maar niet 

van zijn hart; en wie is hij die niet met hem heeft beledigd 

tong? 

{19:17} waarschuw thy buur voordat gij bedreigen 

hem; en wordt niet boos, plaats geven aan het recht van de 
meeste 

Hoog. 

{19:18} de vreze des Heren is de eerste stap naar het worden 

goedgekeurd [van hem] en wijsheid obtaineth zijn liefde. 

{19:19} de kennis van de geboden van de 

Here is de leer van het leven: en zij die dingen die doen 



Gelieve ontvangt hem de vrucht van de boom van 
onsterfelijkheid. 

{19:20} de vreze des Heren is alle wijsheid; en in alle 

wijsheid is de prestatie van de wet, en de kennis 

van zijn omnipotency. 

{19:21} als een dienaar aan zijn meester zeggen, zal ik niet doen 
als het 

behaagt maar daarna doet hij het, angereth hij hem 

dat nourisheth hem. 

{19:22} de kennis van goddeloosheid is geen wijsheid, 

noch op een tijdstip de raadsman van zondaars voorzichtigheid. 

{19:23} er is een goddeloosheid en hetzelfde een 

gruwel; en er is een dwaas willen in wijsheid. 

{19:24} hij dat hath kleine begrip, en vreest 

God, is beter dan een die veel wijsheid, heeft en 

overtreedt de wet van de allerhoogste. 

{19:25} er is een uitgelezen subtilty en hetzelfde is 

onrechtvaardig; en er is een die turneth opzij zodat arrest 

weergegeven; en er is een wijs man dat in arrest rechtvaardigt. 

{19:26} er is een boze man die naar beneden zijn hangeth 

hoofd helaas; maar innerlijk hij is vol bedrog, 



{19:27} casting down zijn gelaat en maken alsof 

Hij hoorde niet: indien hij niet bekend is, hij zal doen u een 

onheil voordat gij Let. 

{19:28} en als bij gebrek aan macht hij worden verhinderd 

zondigen, zal nog wanneer hij gelegenheid vindt hij doen 
kwaad. 

{19:29} een man kan worden gekend door zijn uiterlijk, en één 
die 

begrip heeft door zijn gelaat, wanneer gij meetest 

hem. 

{19.30} iemands kleding, en buitensporige gelach, en gang, 

Shew wat hij is. 

{20:1} er is een wederlegging thats niet knappe: nogmaals, 
sommige 

man omvat zijn tong, en hij is verstandig. 

{20:2} it is veel beter om brichten, dan om boos te worden 

in het geheim: en hij die zijn schuld belijdt worden bewaard 

van pijn. 

{20:3} hoe goed is het, wanneer gij, tot shew bestraft zijt 

berouw! voor zo zult gij het ontsnappen van opzettelijke zonde. 



{20:4} is de lust van een eunuch te Ontmaagden een 
Maagd; dus 

is hij die beslissing voortgegaan met geweld. 

{20:5} er behoort die het voorraadhuis van stilte, en is 
gevonden 

verstandig: en door veel brabbelen wordt haatdragend. 

{20:6} enkele man omvat zijn tong, want hij niet heeft 

Antwoord: en enkele voorraadhuis stilte, te weten van zijn tijd. 

{20:7} een wijs man zal zijn tong houden tot hij zien 

gelegenheid: maar een Babbelaar en een dwaas zal geen tijd 
beschouwen. 

{20:8} hij dat nog vele woorden zullen worden 
verafschuwde; en 

hij wie zichzelf autoriteit daarin wordt gehaat worden. 

{20:9} er is een zondaar die goede succes in het kwaad heeft 

dingen; en er is een winst die turneth tot verlies. 

{20:10} er is een geschenk dat niet winst zal en er 

is een geschenk waarvan recompence dubbel is. 

{20:11} er is een zwartheid vanwege heerlijkheid; en 
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Er is die van zijn hoofd uit de nalatenschap van een lage lifteth. 



{20:12} er is dat buyeth veel voor een beetje, en 

repayeth het sevenfold. 

{20:13} een wijs man door zijn woorden stuwt hem geliefde: 

maar de genaden van dwazen zullen worden uitgestort. 

{20:14} de gave van een dwaas doet je geen goed wanneer 

gij hebt geen nog van de jaloers voor zijn noodzaak: voor 

Hij verwacht voor het ontvangen van veel dingen voor een. 

{20:15} hij geeft weinig, en mildelijk veel; Hij openeth 

zijn mond als een omroeper; tot dag hij lendeth, en morgen zal 

hij het nog een keer vragen: zo iemand wil van God en de mens 
gehaat worden. 

{20:16} de dwaas zegt, ik heb geen vrienden, ik heb geen dank 

voor al mijn goede daden, en zij die mijn brood eten kwaad 
spreken 

van mij. 

{20:17} Hoe oft, en van hoeveel zal hij worden lachte om 

minachting! want hij niet onderscheids weet wat het is om te 
hebben; en het is 

alle een hem alsof hij het niet. 

{20:18} te glijden op een trottoir is beter dan te glijden 

met de tong: dus de val van de goddelozen zal komen 



snel. 

{20:19} een ontijdig verhaal zal altijd in de mond 

van de onverstandig. 

{20:20} een verstandig zin worden afgewezen wanneer het 
komt 

uit een dwaas's mond; want hij niet zijner spreken zal seizoen. 

{20:21} er is dat is verhinderd zondigen door 

wilt: en wanneer hij wie rust, hij zal niet worden bezorgd. 

{20:22} er is dat vernietigt zijn eigen ziel door middel van 

bashfulness, en door het aanvaarden van personen 
overthroweth 

zelf. 

{20:23} er is dat voor bashfulness promiseth te zijn 

vriend, en stuwt hem zijn vijand voor niets. 

{20:24} een leugen is een vieze vlek in een man, maar het is 
voortdurend 

in de monding van de untaught. 

{20:25} een dief is beter dan een man die is gewend aan 

liggen: maar zij beide hebben vernietiging aan erfgoed. 

{20:26} de vervreemding van een leugenaar is oneervol, en zijn 

schaamte is ooit met hem. 



{20:27} een wijs man bevordert zichzelf ter ere van met 

zijn woorden: en hij dat hath begrip groot zal plezieren 

mannen. 

{20:28} hij dat tilleth zijn land zijn heap wordt verhoogd: 

en hij die grote mannen behaagt komen gratie voor de 
ongerechtigheid. 

{20:29} cadeautjes en geschenken blind de ogen der wijzen, en 

stoppen tot zijn mond die hij niet kan richten. 

{20:30} wijsheid die is verborgen, en schat die is opgepot 

omhoog, wat winst is in beiden? 

{20:31} is beter hij die zijn dwaasheid dan een man verbergt die 

verbergt zijn wijsheid. 

{20:32} nodige geduld bij het zoeken naar ing de heer is 

beter dan hij denzelven die zijn leven zonder een gids. 

{21:1} mijn zoon, gij zijt gezondigd? niet meer doen, maar 
vragen 

pardon voor uw vroegere zonden. 

{21:2} vlucht van de zonde met ingang van het gezicht van een 
slang: voor als 

gij komt ook in de buurt van het, het zal je bijten: de tanden 
daarvan zijn 



Als de tanden van een leeuw, de ziel der mensen te doden. 

{21:3} alle ongerechtigheid is als een twee scherpe zwaard, de 
wonden 

waarvan niet kan worden genezen. 

{21:4} te schrikken en te doen verkeerd zal afval rijkdom: dus 
de 

Huis van trotse mannen geschiedt verlaten. 

{21:5} A gebed uit een arme man de mond reacheth tot 

de oren van God, en zijn oordeel komt snel. 

{21:6} hij die haat te worden bestraft is in de manier van 

zondaars: maar hij die de heer vreest zal zich bekeren van zijn 

hart. 

{21:7} een welbespraakte man is veel bekend en in de buurt 
van; maar een man 

weet wanneer hij slippeth van begrip. 

{21:8} hij die bouwt zijn huis met andere mannen geld 

is als een die zichzelf stenen voor de tombe van zijn vergadert 

begrafenis. 

{21:9} de Congregatie der goddelozen is als tow 

samen verpakt: en het einde van hen is een vlam van vuur te 

vernietigen. 



{21:10} de manier van de zondaars is duidelijk met stenen, 
maar 

aan het einde daarvan is de put van de hel. 

{21:11} hij die het voorraadhuis van de wet van de heer getteth 
de 

begrip daarvan: en de perfectie van de angst voor de 

Heer is wijsheid. 

{21:12} zal hij dat niet verstandig niet worden onderwezen: 
maar er is 

een wijsheid die multiplieth bitterheid. 

{21:13} de kennis van een wijs man wordt in overvloed als een 

overstroming: en zijn raadsman is als een zuivere fontein van 
het leven. 

{21:14} de binnenste delen van een dwaas zijn zoals een 
gebroken vaartuig, 

en hij zal houden geen kennis, zolang hij leeft. 

{21:15} als een vaardige man een verstandig woord, zal hij 
hoort 

beveel het aan, en tot het toevoegen: maar zodra één van nr. 

begrip geloften het, het displeaseth hem, en hij casteth het 

achter zijn rug. 



{21:16} als een last in de manier waarop het praten van een 
dwaas is: 

maar grace zullen worden gevonden in de lippen van de wijzen. 

{21:17} ze informeren bij de monding van de wijze man in de 

Congregatie, en zij zal denken zijn woorden in hun hart. 

{21:18} als een huis dat wordt vernietigd is, dus is wijsheid om 
een 

de dwaas: en de kennis van de onverstandig is als praten 
zonder 

gevoel. 

{21:19} leer tot dwazen is als boeien op de voeten, en 

Als manacles op de rechterhand. 

{21:20} een dwaas lifteth zijn stem met gelach; maar een 
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wijs man een beetje schaars glimlach. 

{21:21} leren tot een wijs man is als een ornament van 

goud, en als een armband aan zijn rechterarm. 

{21:22} een dwaze man voet is snel in zijn [buurman] 

huis: maar een man van ervaring is hem schamen. 

{21:23} een dwaas zal gluren bij de deur in het huis: maar 

hij die is goed gevoed zal staan zonder. 



{21:24} is de ruwheid van een mens om te luisteren aan de 
deur: 

maar een verstandig man zal worden bedroefd met de schande. 

{21:25} de lippen van praters zal dergelijke dingen zoals 
vertellen 

betrekking hebben niet tot hen: maar de woorden van zoals 
hebben 

begrip zijn afgewogen. 

{21:26} het hart van dwazen is in hun mond: maar de 

monding van de wijzen is in hun hart. 

{21:27} wanneer de goddeloze Satan vervloekt, vervloekt hij 
zijn 

eigen ziel. 

{21:28} een whisperer ontwijdt zijn eigen ziel, en is haatte 

waar woont hij. 

{22:1} een vadsige man wordt vergeleken met een smerige 
steen, en 

eenieder zal hem uit tot zijn schande gesis. 

{22:2} een vadsige man wordt vergeleken met de vuiligheid van 
een 

dunghill: iedere man die het inneemt zijn hand zal schudden. 

{22:3} een evilnurtured mens is de schande van zijn vader 



dat verwekte hem: en een [dwaas] dochter is geboren aan zijn 
verlies. 

{22:4} A verstandig dochter brengt een erfenis ter haar 

man: maar ze dat leeft is verdraaid haar vaders 

zwaarte. 

{22:5} ze dat is vet dishonoureth zowel haar vader en 

haar echtgenoot, maar zij beide stelt haar verachten. 

{22:6} A tale buiten het seizoen [is] musick in rouw: 

maar strepen en correctie van wijsheid zijn nooit uit de tijd. 

{22:7} wie leert een dwaas is dat glueth een 

potsherd samen, en als hij dat wekt één van een geluid 

slaap. 

{22:8} hij, die zegt een verhaal naar een dwaas spreekt op een 
in een 

sluimeren: wanneer hij zijn verhaal vertelde hath, hij zal 
zeggen, wat is de 

zaak? 

{22:9} als kinderen eerlijk leven en middelen, 

Zij omvatten de gemeenheid van hun ouders. 

{22:10} maar kinderen, hooghartige, door middel van 
minachting en 



gebrek aan nurture vlek de adel van hun verwanten. 

{22:11} huilen voor de dood, want hij heeft het verloren van het 
licht: en 

huilen voor de dwaas, want hij inzicht ontbreekt: maken weinig 

huilen voor de dood, want hij in rust is: maar het leven van de 
dwaas 

is erger dan de dood. 

{22:12} zeven dagen doen mannen voor hem die treuren is 
dood; 

maar voor een dwaas en een goddeloze man al de dagen van 
zijn leven. 

{22:13} praat niet veel met een dwaas, en ga niet naar hem die 

heeft geen begrip: pas op voor hem, opdat gij zoudt kunnen 
tonen 

problemen, en gij zult nooit verontreinigd worden met zijn 
fooleries: 

wijken van hem, en gij zult rust vinden en nooit worden 

disquieted met waanzin. 

{22:14} wat is zwaarder dan lood? en wat is de naam 

daarvan, maar een dwaas? 

{22:15} zand, en zout, en een massa van ijzer, is gemakkelijker 
te 



Beer, dan een man zonder begrip. 

{22:16} zoals hout girt en in een gebouw samengebonden 

kan niet worden losgemaakt met schudden: zodat het hart dat 
is stablished 

door een geadviseerd advocaat vrezen op geen enkel moment. 

{22:17} een hart vestigden zich op een gedachte van begrip 

is als een eerlijke plaistering op de muur van een galerie. 

{22:18} verbleekt ingesteld op een hoge plaats nooit zullen 
staan 

tegen de wind: dus een angstig hart in de verbeelding van een 

dwaas kan niet staan tegen angst. 

{22:19} zorgt hij dat pricketh het oog tranen te vallen: 

en hij die het hart pricketh stuwt het aan shew haar 

kennis. 

{22:20} hen wie casteth een steen op de vogels frayeth 

afstand: en hij dat zijn vriend mildelijk verbreekt vriendschap. 

{22:21} hoewel gij drewest een zwaard op uw vriend, nog 

wanhoop niet: want kan er een terug [te bevorderen]. 

{22:22} als gij zijt uw mond tegen uw vriend, geopend 

vrees niet; kan er een verzoening: met uitzondering van 

verwijtend, trots en/of onthullen van geheimen, of een 



verraderlijk wond: want voor deze dingen zal elke vriend 

vertrekken. 

{22:23} trouw aan thy buur in zijn armoede, die 

gij moogt verheugen in zijn welvaart: zich standvastig tot 

hem in de tijd van zijn problemen, opdat gij moogt worden 
erfgenaam met 

hem in zijn erfenis: voor een gemiddelde landgoed is niet altijd 
te zijn 

contemned: noch het rijk dat is dwaas om te worden had in 

bewondering. 

{22:24} als de damp en rook van een oven gaat 

voordat het vuur zijn; dus beschimpen voordat bloed. 

{22:25} ik zal niet beschaamd om te verdedigen een 
vriend; noch 

Ik zal mezelf verbergen van hem. 

{22:26} en gebeurt kwaad mij door hem, elke 

een die het geloften zal pas op voor hem. 

{22:27} die stelt een horloge voor mijn mond, en een 

zegel van wijsheid op mijn lippen, die ik niet plotseling vallen 
door 

hen, en dat mijn tong mij niet vernietigen? 



{23:1} O Heer, vader en gouverneur van al mijn hele leven, 

Laat mij niet aan hun raadgevingen, en laat me niet door hen. 

{23:2} die plagen zal stellen over mijn gedachten, en de 

discipline van wijsheid over mijn hart? dat ze me sparen 

niet voor mijn geeft ignorances, en het niet door mijn zonden: 

{23:3}, opdat mijn ignorances verhogen, en mijn zonden 

in overvloed aan mijn vernietiging, en ik val voor mij 

tegenstanders en mijn vijand zich verheugen over mij, waarvan 
hoop 

is verre van uw genade. 

Sirach (Ecclesiasticus) pagina 614 

{23:4} O Heer, vader en God van mijn leven, geef me niet een 

trots kijken, maar afkeren van uw dienstknechten altijd een 

hooghartige geest. 

{23:5} turn away from me ijdele hoop en 

wellust, en gij zult hem houd up thats VERLANGENDE 

altijd aan u dienen. 

{23:6} laat niet de gulzigheid van de buik noch lust van de 

vlees houden van mij; en geven niet over mij uw dienstknecht 
in 

een brutaal geest. 



{23:7} hoort, O gij kinderen, de discipline van de mond: 

hij die het voorraadhuis nooit gehouden met zijn lippen. 

{23:8} wordt de zondaar worden achtergelaten in zijn 
dwaasheid: zowel de 

kwaad spreker en de trots vallen daardoor. 

{23:9} Accustom niet uw mond te vloeken; noch gebruik 

uzelf aan de naamgeving van de Heilige. 

{23:10} voor als een dienaar die voortdurend is geslagen wordt 

niet zonder een blauwe mark: dus hij die zweert en nameth 

God voortdurend worden niet foutloos. 

{23:11} een man die nog veel vloeken worden vervuld 

met de ongerechtigheid, en de plaag wordt nooit afwijken zijn 

huis: als hij wordt beledigen, zijn zonden zullen op hem: en als 
hij 

niet zijn zonde, erkent hij stuwt een dubbele overtreding: en als 

Hij zweer tevergeefs, hij zal niet worden onschuldig, maar zijn 
huis 

vol calamiteiten worden. 

{23:12} er is een woord dat gekleed over met de dood: 

God geve dat het niet gevonden worden in het erfgoed van 
Jakob; voor 



al dergelijke dingen is verre van het goddelijke, en zij zullen 

niet in hun zonden wentelen. 

{23:13} gebruiken geen uw mond aan heftige vloeken, voor 

daarin is het woord van de zonde. 

{23:14} Vergeet niet uw vader en uw moeder, wanneer gij 

zetelt onder grote mannen. Niet vergeetachtig vóór hen, en 

zodat gij door uw aangepaste geworden een dwaas, en wens 
dat gij 

waart niet geboren, en vloek zij dag van uw geboorte. 

{23:15} de man die gewend is te opprobrious woorden 

zal nooit worden hervormd al de dagen van zijn leven. 

{23:16} twee soorten mannen Vermenigvuldig zonde, en de 
derde zal 

brengen toorn: een hete geest is als een brandende vuur, zal 
het nooit 

uitgeblust tot het worden geconsumeerd: een overspelige in 
het lichaam van zijn 

vlees zal nooit ophouden tot hij heeft een vuur ontstoken. 

{23:17} alle brood is zoet aan een whoremonger, zal hij niet 

ophouden tot hij sterven. 

{23:18} een mens die huwelijk, verbreekt zeggende dus in zijn 



hart, die mij het verborgene ziet? Ik ben compassed over met 
duisternis, 

de muren dekken mij en geen lichaam seeth mij; Wat moet ik 
aan 

angst? de allerhoogste zal niet herinneren mijn zonden: 

{23:19} zo'n man alleen vreest de ogen van mannen, en 

weet niet of dat de ogen van de heer tien duizend keer zijn 

helderder dan de zon, het aanschouwen van alle manieren van 
mannen, en 

gezien de meest geheime delen. 

{23:20} hij wist alle dingen ere ooit zijn gemaakt; dus 

ook nadat zij werden geperfectioneerd aanschouwde hij ze 
allemaal. 

{23:21} deze man zal worden gestraft in de straten van de 

stad, en waar hij suspecteth niet hij worden genomen. 

{23:22} dus zal het ook gaan met de vrouw die leaveth 

haar man, en brengt in een erfgenaam door een ander. 

{23:23} voor eerste, heeft zij het recht van de meeste 
ongehoorzaam 

Hoog; en ten tweede, ze tegen haar eigen heeft overtreden 

echtgenoot; en ten derde speelde ze heeft de hoer in overspel, 

en bracht kinderen door een andere man. 



{23:24} ze zullen worden gebracht in de congregatie, 

en Inquisitie geschiedt van haar kinderen. 

{23:25} haar kinderen neemt niet wortel, en haar takken 

geen vrucht zal worden voortbrengen. 

{23:26} ze laat haar geheugen om te worden vervloekt, en haar 

verwijt zullen niet worden uitgewist. 

{23:27} en zij die overblijven zullen weten dat er is 

niets beter dan de angst voor de heer, en dat er is 

Niets zoeter dan te luisteren naar de geboden 

van de heer. 

{23:28} is grote heerlijkheid de heer te volgen, en 

Ontvangen van hem is lange levensduur. 

{24:1} wijsheid zullen loven zelf, en zal roemen in de 

midden van haar volk. 

{24:2} in de congregatie van de allerhoogste wordt ze 

haar mond open en triomf voor zijn macht. 

{24:3} ik kwam uit de mond van de allerhoogste, en 

bedekt de aarde als een wolk. 

{24:4} ik woonde in hoge plaatsen, en mijn troon is in een 

bewolkt pijler. 



{24:5} ik alleen het circuit van hemel, compassed en 

liep in de bodem van de diepe. 

{24:6} in de golven van de zee en op de ganse aarde, en in 

elk volk en natie, kreeg ik een bezit. 

{24:7} met al deze zocht ik rust: en in wier 

overname zullen ik verblijven? 

{24:8} dus de Schepper van alle dingen gaf me een 

gebod, en hij die mij veroorzaakt mijn tabernakel 

om te rusten, en zei, laat uw woning worden in Jacob en thine 

Inheritance in Israël. 

{24:9} hij gemaakt me vanaf het begin voor de 

wereld, en ik zal nooit falen. 

{24:10} in het heilige tabernakel ik voor zijn aangezicht 
diende; en zo 

Ik opgericht in Sion. 

{24:11} evenmin in de geliefde stad gaf hij me rest, en 

was mijn macht in Jeruzalem. 

{24:12} en ik nam wortel in een geachte mensen, zelfs in 

het gedeelte van de Lord's erfenis. 

{24:13} ik was verheven als een ceder in Libanus, en als een 



Cypress tree op de bergen van Hermon. 
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{24:14} ik was verheven als een palmboom in nl-gaddi, en als 

een roos plant in Jericho, als een eerlijke olijfboom in een 
aangename veld 

en groeide op als een plataan aan het water. 

{24:15} gaf ik een zoete geur als kaneel en 

aspalathus, en ik leverde een aangename geur als de beste 

Mirre, zoals galbanum, en onyx en zoete storax, en als de 

rook van wierook in de Tabernakel. 

{24:16} als de terpentijn boom ik uitgestrekt mijn 

takken, en mijn takken zijn de takken van eer en 

genade. 

{24:17} zoals de wijnstok bracht ik weer aangenaam genieten, 
en 

mijn bloemen zijn de vrucht van eer en rijkdom. 

{24:18} ik ben de moeder van eerlijke liefde en angst, en 

kennis en heilige hoop: Ik ben dan ook wordt eeuwige, 

gegeven aan alle mijn kinderen die van hem zijn vernoemd. 

{24:19} komt tot mij, gij allen die verlangend van mij, en 

Vul jezelf met mijn vruchten. 



{24:20} voor mijn memorial zoeter dan honing is, en 

mijn erfdeel dan de honingraat. 

{24:21} zij dat mij eten zullen nog hongerig, en zij 

dat drankje mij bedraagt nog dorst. 

{24:22} hij die bepaald mij zal nooit worden verward, 

en zij die door mij werken niet kwalijk. 

{24:23} al deze dingen zijn het boek van het verbond van 

de allerhoogste God, zelfs de wet die Mozes geboden 

voor een erfgoed tot de congregaties van Jakob. 

{24:24} vaag niet sterk in de heer; dat kan hij 

bevestigen dat u, klieven tot hem: want de heer Almachtige 
God 

Er is geen andere Verlosser alleen en naast hem. 

{24:25} hij filleth alle dingen met zijn wijsheid, als Phison 

en als de Tigris in de tijd van de nieuwe vruchten. 

{24:26} hij stuwt het begrip om in overvloed als 

Eufraat, en als Jordanië in de tijd van de oogst. 

{24:27} hij stuwt de doctrine van kennis worden weergegeven 
als 

het licht, en als Geon in de tijd van vintage. 

{24:28} de eerste man wist haar niet perfect: niet meer 



de laatste zullen vinden haar uit. 

{24:29} voor haar gedachten meer dan de zee, en haar zijn 

adviseert profounder dan het grote diep. 

{24:30} ook kwam ik uit als een beekje van een rivier, en als een 

conduit in een tuin. 

{24:31} ik al zei, ik zal mijn beste tuin water en waters zullen 

overvloedig mijn tuin bed: en, ja, zie, mijn Beek werd een 

en mijn river werd een zee. 

{24:32} ik zal nog maken Leer te schitteren als de ochtend, 

en stuurt weer haar licht de verte af. 

{24:33} ik zal nog uitstorten leer als profetie, en 

laat het aan alle leeftijden voorgoed. 

{24:34} Zie die ik niet heb gebaard voor mezelf alleen, 

maar voor alle hen zoeken die wijsheid. 

{25:1} In drie dingen die ik werd verfraaid, en opgestaan 

mooie zowel voor God en mannen: de eenheid van de 
broeders, 

de liefde van buren, een man en een vrouw die eens samen. 

{25:2} drie soorten mannen mijn ziel haat, en ik ben 

zeer beledigd in hun leven: een arme man dat trots is, een 



rijke man dat is een leugenaar, en een oude overspelige dat 
doateth. 

{25:3} als gij zijt niets verzameld in uw jeugd, hoe 

kunt gij iets in uw leeftijd vinden? 

{25:4} O hoe aantrekkelijk een ding is arrest voor gray haren, 

en voor oude mannen weten Raad! 

{25:5} O hoe aantrekkelijk is de wijsheid van oude mannen, en 

begrip en raadsman aan mannen van eer. 

{25:6} veel ervaring is de kroon van oude mannen, en de 

angst voor God is hun glorie. 

{25:7} er negen dingen die ik heb beoordeeld in de mijne 

hart om gelukkig te zijn, en de tiende die ik met mijn tong zal 
uiten: 

Een man die heeft van de vreugde van zijn kinderen; en hij die 
leeft om te zien 

de val van zijn vijand: 

{25: 8} is nou hem die met een vrouw van woont 

begrip, en dat heeft niet met zijn tong gleed 

en dat heeft niet geserveerd een man meer onwaardig dan zelf: 

{25:9} is hem die heeft gevonden voorzichtigheid, en hij dat 
goed 



spreekt in de oren van hen die horen: 

{25:10} O hoe groot is hij, die wijsheid vindt! Toch is 

er geen boven hem die de heer vreest. 

{25:11} maar de liefde van de heer kabeljauwoorlog alle dingen 
voor 

verlichting: hij die omvat, waarnaar zal hij worden vergeleken? 

{25:12} de vreze des Heren is het begin van zijn liefde: 

en geloof is het begin van hem het splijten. 

{25:13} [mij] een plaag, maar de plaag van het hart: 

en goddeloosheid, maar de goddeloosheid van een vrouw: 

{25:14} en eventuele aandoening, maar de aandoening van hen 

die mij haten: en wraak, maar de wraak van vijanden. 

{25:15} er is geen hoofd boven het hoofd van een slang; en 

Er is geen verbolgenheid boven de toorn van een vijand. 

{25:16} ik had liever wonen met een leeuw en een draak, dan 

om huis te houden met een boze vrouw. 

{25:17} de goddeloosheid van een vrouw ongeloof haar gezicht, 

en darkeneth van haar gelaat zoals rouwgewaad. 

{25:18} haar echtgenoot houdt zitting in zijn buurlanden; en 

Wanneer hij hoort wordt het bitter zucht. 



{25:19} alle goddeloosheid is maar weinig om de goddeloosheid 
van een 

vrouw: laat het gedeelte van een zondaar vallen op haar. 

{25:20} als het beklimmen van een zandstrand manier om de 
voeten van is 

de leeftijd, is dus een vrouw vol woorden aan een rustige man. 

{25:21} struikelen niet aan de schoonheid van een vrouw, en 
verlangen 

haar niet voor plezier. 
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{25:22} een vrouw, is als ze haar echtgenoot, handhaven vol 

boosheid, onbeschaamdheid en veel verwijt. 

{25:23} een boze vrouw abateth van de moed, stuwt een 

zware gelaat en een gewonde hart: een vrouw die zal 

niet comfort haar man in nood zwakke stuwt handen en 

zwakke knieën. 

{25:24} van de vrouw kwam het begin van de zonde, en 

via haar we sterven allemaal. 

{25:25} geven het water geen doorgang; noch een goddeloos 

de vrijheid van de vrouw om in het buitenland gad. 

{25:26} als ze gaan niet zoals je je haar hebben, ontneemt haar 



uit uit uw vlees, en geeft haar een rekening van echtscheiding, 
en laat haar 

gaan. 

{26:1} gezegend is de man die heeft een deugdzame vrouw, 
voor 

het nummer van zijn dagen bedraagt dubbel. 

{26:2} A deugdzame woman zich haar man, en hij 

moet voldoen aan de jaren van zijn leven in vrede. 

{26:3} A goede vrouw is een goede portie, die kan worden 

gegeven in het gedeelte van hen die de heer vrezen. 

{26:4} of een man zijn arm of rijk, als hij een goede hebt 

hart naar de heer, hij zal te allen tijde zich verheugen met een 

vrolijke gelaat. 

{26:5} er drie dingen die mijn hart vreest; en 

voor de vierde was ik bang pijnlijke: de laster van een stad, de 

bijeenkomst samen van een ongedisciplineerde menigte, en 
een valse 

beschuldiging: Dit zijn allemaal erger dan de dood. 

{26:6} maar een verdriet hart en verdriet is een vrouw die is 

jaloers over een andere vrouw, en een plaag van de tong 

die communicateth met alle. 



{26:7} een kwade vrouw is een juk heen en weer geschud: hij 
die 

heeft houden van haar is alsof hij gehouden een Schorpioen. 

{26:8} A dronken woman en een gadder in het buitenland 
dadelpit doet 

grote woede, en ze zullen geen betrekking op haar eigen 
schande. 

{26:9} de hoererij van een vrouw kan in haar bekend zijn 

hooghartige looks en oogleden. 

{26:10} als uw dochter schaamteloos, houd haar in straitly, 

opdat zij misbruik maken van zichzelf door middel van 
overdreven vrijheid. 

{26:11} horloge over een onbeschaamd oog: en verwonder u 
niet als 

zij tegen u overtreedt. 

{26:12}, ze zal haar mond open, als een dorstige reiziger 

Wanneer hij een fontein, heeft gevonden en drankje voor elke 
water 

in de buurt van haar: door elke hedge zal ze zitten, en open 
haar 

trillen tegen elke pijl. 

{26:13} de genade van een vrouw verlustigt zich van haar 
echtgenoot, en 



haar discretie zal mesten zijn botten. 

{26:14} A stil en liefdevolle woman is een geschenk van de 
heer; 

en er is niets zo veel waard als een geest goed 

opgedragen. 

{26:15} A kleintjes en trouwe woman is een double 

Grace en haar continent geest kan niet worden gewaardeerd. 

{26:16} als de zon als het ariseth in de hoge hemel; dus 

is de schoonheid van een goede vrouw in de volgorde van haar 
huis. 

{26:17} als het duidelijk licht op de Heilige kandelaar is; dus 

is de schoonheid van het gezicht in rijpe leeftijd. 

{26:18} als de gouden pijlers op de aansluitingen van zijn 

zilver; zo zijn de eerlijke voeten met een constante hart. 

{26:19} mijn zoon, houden de bloem van uw leeftijd geluid; en 

niet uw kracht geven aan vreemden. 

{26:20} wanneer gij zijt een vruchtbare bezit gekregen 

door alle veld, zaait het met uw eigen zaad, vertrouwen in 

de goedheid van uw voorraad. 

{26:21} zodat uw race die gij leavest bedraagt 

vergroot, met het vertrouwen van hun goede afkomst. 



{26:22} een harlot dient administratief te worden verwerkt als 
speeksel; maar een 

getrouwde vrouw is een toren tegen de dood aan haar 
echtgenoot. 

{26:23} A wicked vrouw wordt gegeven als een gedeelte naar 
een 

Wicked man: maar een goddelijke vrouw wordt gegeven aan 
hem die vreest 

de heer. 

{26:24} een oneerlijk vrouw contemneth schande: maar een 

eerlijke vrouw zal haar man eerbied. 

{26:25} A schaamteloze woman, moet worden geteld als een 
hond; 

maar zij die kleintjes is zal de Here te vrezen. 

{26:26} A woman dat haar echtgenoot honoureth bedraagt 

beoordeeld verstandig dat alle; maar zij die hem in haar 
dishonoureth 

trots moet van alle goddeloze worden geteld. 

{26:27} A luid schreeuwende vrouw en een scold moeten 
worden aangevraagd 

uit de vijanden verdrijven. 

{26:28} er twee dingen die mijn hart treuren; en de 



derde stuwt me boos: een man van oorlog die armoede 
verdraagt; 

en mensen van begrip die niet zijn ingesteld en één die 

terug van gerechtigheid te zondigen; de heer bereidt dergelijke 

een voor het zwaard. 

{26:29} A koopman houdt zichzelf nauwelijks van doen 

verkeerd; en een straatventer zullen niet worden bevrijd van de 
zonde. 

{27: 1} veel gezondigd hebben voor een kleine kwestie; en hij 
die 

zoekt voor overvloed zijn ogen zal afwenden. 

{27:2} als een nagel sticketh snel tussen de waarvan van de 

stenen; zo zonde stick dicht tussen kopen en verkopen. 

{27:3} tenzij een man houdt zich vol overgave in de angst voor 

de heer, zijn huis wordt binnenkort omvergeworpen. 

{27:4} als wanneer een sifteth met een zeef, het afval 

overblijft; dus de vuiligheid van de mens in zijn praten. 

{27:5} de oven bewijst de Potters vaartuigen; dus de 

proef van de mens is in zijn redenering. 

{27:6} de vrucht declareth als de boom geweest gekleed; dus 

is de uiting van een eigendunk in het hart van de mens. 



{27:7} geen mens loven voordat gij hem spreken hoort; voor 

Dit is het proces van mannen. 
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{27:8} als gij u gerechtigheid, die gij zult verkrijgen 

haar, en legde haar op, als een glorieuze lange mantel. 

{27:9} de vogels zullen overgaan tot hun achtige; zo zal 
waarheid 

tot hen die in haar oefenen retourneren 

{27:10} als de Leeuw ligt op de loer voor de prooi; zo zonde 
voor 

hen die ongerechtigheid werken. 

{27:11} het discours van een goddelijke mens is altijd met 

wijsheid; maar een dwaas ongeloof als de maan. 

{27:12} als gij onder de onbescheiden, observeren de tijd; 

maar worden voortdurend onder de mensen van begrip. 

{27:13} het discours van dwazen is hinderlijke, en hun sport 

is de wantonness van de zonde. 

{27:14} het spreken van hem, die veel zweert stuwt de 

haar staan rechtop; en hun vechtpartijen one-stop zijn oren. 

{27:15} de strijd van de trots is bloodshedding, en 

hun beschimping zijn pijnlijke aan het oor. 



{27:16} wie discovereth geheimen loseth zijn krediet; en 

zullen nooit vinden vriend naar zijn mening. 

{27:17} hou uw vriend, en weest getrouw tot hem: maar als 

gij betrayest zijn geheimen, volgen niet meer naar hem. 

{27:18} want als een man heeft vernietigd zijn vijand; zo zijt 

gij verloor de liefde van uw naaste. 

{27:19} als een letteth van een vogel zo uit te gaan van zijn 
hand, 

zijt gij uw buurman laat gaan, en zult hem weer niet krijg 

{27:20} volgen na hem niet meer, want hij is te ver off; Hij 

is als een ree ontsnapt uit de strik. 

{27:21} voor een wond, kan het worden gebonden; en na 

beschimpen er verzoening mogelijk: maar hij die betrayeth 

geheimen is zonder hoop. 

{27:22} hij die winketh met de ogen worketh kwaad: en 

hij die hem weet zal afwijken van hem. 

{27:23} wanneer gij aanwezig zijt, zal hij spreken zoet, en 

uw woorden zal bewonderen: maar tijdens de laatste zal hij zijn 
spartelen 

mond en laster uw uitspraken. 

{27:24} ik hebben gehaat veel dingen, maar niets zoals hem; 



want de Here zal haten hem. 

{27:25} het wie casteth een steen op hoge casteth op zijn 

eigen hoofd; en een bedrieglijke beroerte stelt wonden. 

{27:26} daarin wie diggeth een put vallen: en hij die 

legeren een val daarin worden genomen. 

{27:27} hij die worketh onheil, het vallen op hem, 

en hij zal niet weten vanwaar het komt. 

{27:28} spot en verwijt komen uit de trots; maar 

wraak, als een leeuw, zal liggen op de loer voor hen. 

{27:29} zij die zich over de val van de rechtvaardigen verheugen 
zullen 

worden genomen in de valstrik; en angst zal verbruiken ze 

voordat ze sterven. 

{27:30} Malice en toorn, zelfs dit zijn gruwelen; 

en de zondige mens hebben ze allebei. 

{28: 1} hij die revengeth zullen het vinden van wraak van de 

Heer, en hij zal zeker houden zijn zonden [ter nagedachtenis.] 

{28:2} Forgive thy buur de pijn die hij heeft gedaan 

vergaan, zo zal uw zonden ook worden vergeven wanneer gij 

bidt. 



{28:3} One man getuigt van haat tegen elkaar, en doth 

hij gratie van de heer zoeken? 

{28:4} sheweth hij geen genade aan een man, die is net als 

zelf: en hij vergeving van zijn eigen zonden doth vragen? 

{28:5} als hij dat maar vlees haat, die zal voeden 

intreat voor de vergeving van zijn zonden? 

{28:6} onthouden uw einde, en laat de vijandschap ophouden; 

[onthouden] corruptie en dood, en houden de 

geboden. 

{28:7} herinner me de geboden, en dragen geen 

boosheid aan uw naaste: [onthouden] het verbond van de 

Hoogste, en de knipoog op onwetendheid. 

{28:8} onthouden van conflicten, en gij zult verminderen uw 

zonden: voor een woedende man zal kindle strijd, 

{28: 9} een zondig mens disquieteth vrienden en stuwt 

debat onder hen die in vrede. 

{28:10} aangezien de kwestie van het vuur, zodat het brandt: en 
als een 

man van kracht is, dus is zijn toorn; en volgens zijn 

rijkdom die zijn woede riseth; en hoe sterker ze zijn die 



kampen, hoe meer ze zullen worden ontstoken. 

{28:11} een overhaaste twist ontsteekt een brand: en een 
overhaaste 

bestrijding sheddeth bloed. 

{28:12} als gij de vonk blazen, zal het branden: als gij spit 

op het, het wordt uitgeblust: en beide komen uit uw 

mond. 

{28:13} vervloeken de whisperer en doubletongued: voor een 
dergelijke 

hebben vernietigd veel die op vrede waren. 

{28:14} een achterklap tong heeft veel, disquieted en 

hen van natie aan natie gedreven: sterke steden heeft het 

afgebroken, en de huizen van grote mannen omvergeworpen. 

{28:15} een tong kwaadsprekerij heeft uitgeworpen deugdzame 

vrouwen, en hen van hun arbeid beroofd. 

{28:16} Wie luistert naar het zullen nooit vinden rest, 

en nooit rustig wonen. 

{28:17} de slag van de zweep stuwt merken in het vlees: 

maar de slag van de tong verbreekt de botten. 

{28: 18} veel zijn gedaald door de rand van het zwaard: maar 

niet zoveel als zijn gedaald door de tong. 



{28: 19} is Nou hij die wordt verdedigd door het GIF 

daarvan; die het juk niet daarvan heeft getrokken, noch is 
geweest 

gebonden in haar bands. 

{28:20} want het juk daarvan een juk van ijzer is, en de 
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bands daarvan zijn bands van messing. 

{28:21} het overlijden daarvan is een kwade dood, het graf 
waren 

beter dan het. 

{28:22} moet niet regel over hen die God, vrezen 

noch zullen zij worden verbrand met de vlam daarvan. 

{28:23}, zoals de heer verzaken zullen vallen en het 

zullen verbranden in hen, en niet uitgeblust worden; het wordt 
toegezonden 

op hen als een leeuw, en verslinden hen als een luipaard. 

{28:24} Look die gij uw bezit over dekken met 

doornen en binden van uw zilver en goud, 

{28:25} en wegen van uw woorden in een balans en een 

deur en bar voor uw mond. 

{28:26} Beware gij slide niet door, opdat gij vallen voordat 



hem die liegt op de loer. 

{29:1} zal hij die is genadig lenen tot zijn naaste; 

en hij die zijn hand strengtheneth voorraadhuis de 

geboden. 

{29:2} lenen aan uw naaste in tijd van zijn behoefte, en betalen 

gij uw buur opnieuw zijner seizoen. 

{29:3} uw woord houden en hem trouw behandelen en 

gij zult het ding dat is nodig voor jou altijd te vinden. 

{29:4} veel, wanneer een zaak werd geleend, gerekend te 

worden gevonden, en leg ze op problemen die hen geholpen. 

{29:5} tot hij heeft ontvangen, hij zal kussen iemands hand; 

en voor zijn buurman het geld zal hij spreken submissly: maar 

Wanneer hij betalen moet, zal hij de tijd verlengen, en terug te 
keren 

woorden van verdriet, en klagen van de tijd. 

{29:6} als hij overheersen, ontvangt hij nauwelijks de helft, en 

Hij zal rekenen alsof hij het had gevonden: als niet, hij heeft 
beroofd 

hem van zijn geld, en hij heeft hem een vijand zonder gekregen 

veroorzaken: hij payeth hem met vervloekingen en 
trapleuningen; en voor 



eer hij betaalt hem schande. 

{29:7} veel daarom hebben geweigerd om te lenen voor andere 

mannen ziek omgaan, uit angst te worden opgelicht. 

{29:8} hebt gij nog geduld met een man in arme estate, 

en niet te shew hem genade te vertragen. 

{29:9} Help de armen omwille van het gebod, en 

afwenden hem niet vanwege zijn armoede. 

{29:10} verliest uw geld voor uw broeder en uw vriend, 

en laat het niet roest onder een steen te zijn verloren. 

{29:11} Lay up uw schat volgens de 

geboden van de allerhoogste, en het brengt u 

meer winst dan goud. 

{29:12} Shut up alms in thy pakhuizen: en het zal 

bevrijd u van alle ellende. 

{29:13} stelt het voor jou strijd tegen uw vijanden beter 

dan een machtige schild en sterke speer. 

{29:14} een eerlijk man is zekerheid voor zijn buurman: maar hij 

dat is brutaal wil verlaat hem. 

{29:15} Vergeet niet de vriendschap van uw borg, want hij 

zijn leven heeft gegeven voor jou. 



{29:16} een zondaar zal het goede landgoed van hem omver 

borgstelling: 

{29:17} en hij die van een ondankbaar geest zal verlaten 

hem [in gevaar] die hem geleverd. 

{29:18} Suretiship heeft veel van goede estate, ongedaan en 

ze geschud als een golf van de zee: machtige mannen heeft het 
gedreven 

uit hun huizen, zodat ze liep onder vreemde 

Naties. 

{29:19} een goddeloos man zijt van de geboden 

van de heer vallen in suretiship: en hij die undertaketh 

en andere mannen business followeth voor winst zullen vallen 

pakken. 

{29:20} Help thy buur volgens uw macht, en 

Pas op dat gij uzelven vallen niet hetzelfde. 

{29:21} het belangrijkste ding voor leven is water en brood, en 

kleding, en een huis ter dekking van de schaamte. 

{29:22} is beter het leven van een arme man in een gemiddelde 
cottage, 

dan fijne gerechten in een ander man's huis. 

{29:23} worden het weinig of veel, wacht u tevreden, opdat gij 



horen niet het verwijt van uw huis. 

{29:24} want het is een ellendig leven te van huis te gaan 

huis: waar gij een vreemdeling zijt, gij darest niet open voor 

uw mond. 

{29:25} gij zult vermaken, en feest, en hebben geen 

Bedankt: bovendien gij zult horen bittere woorden: 

{29:26} Come, thou vreemdeling, en verstrekken van een tabel, 
en voeden 

me van die gij hebt bereid. 

{29:27} geven plaats, gij vreemdeling, aan een achtenswaardig 
man; 

mijn broer komt om te worden ingediend, en ik hoef van mij 

huis. 

{29:28} deze dingen zijn pijnlijke aan een man van 

begrip; de verwijtend van leefruimte, en 

verwijten van de geldschieter. 

{30: 1} hij dat zijn zoon liefheeft dadelpit doet hem dikwijls te 
voelen de 

Rod, dat hij vreugde van hem in het einde wellicht. 

{30:2} zal hij dat zijn zoon chastiseth vreugde hebben in hem, 

en zullen zich verheugen van hem onder zijn kennismaking. 



{30:3} hij die leert van zijn zoon grieft de vijand: en 

voordat zijn vrienden zal hij zich verheugen van hem. 

{30:4} Hoewel zijn vader sterft, toch is hij alsof hij 

niet dood: want hij heeft links achter hem thats als zichzelf. 

{30:5} terwijl hij woonde, hij zag en verheugden zich in hem: en 

toen hij stierf, was hij niet bedroefd. 

{30:6} liet hij achter hem een wreker tegen zijn vijanden, 

en een die vriendelijkheid aan zijn vrienden vergelden zal. 

{30:7} stelt hij die teveel van zijn zoon stuwt binden omhoog 

zijn wonden; en zijn darmen zal worden geplaagd op elke 
huilen. 
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{30:8} een paard niet gebroken wordt eigenzinnige: en een 

kind aan zichzelf overgelaten zullen opzettelijk. 

{30:9} Cocker uw kind, en hij u bang stelt: 

spelen met hem en hij brengt je naar zwaarte. 

{30:10} lachen niet met hem, opdat gij hebben verdriet met 

hem, en opdat gij gnash uw tanden in het einde. 

{30:11} geef hem geen vrijheid in zijn jeugd, en niet op wink 

zijn dwaasheden. 



{30:12} boog in zijn nek terwijl hij jong, en beat is 

hem op de zijkanten terwijl hij een kind, opdat hij koppig, wax 

en ongehoorzaam vergaan en breng zo verdriet om jou 

hart. 

{30:13} kastijden van uw zoon, en houd hem aan arbeid, opdat 
zijn 

onzedelijk gedrag worden strafbaar vergaan. 

{30:14} is beter de armen, gezond en sterk van wordt 

Grondwet, dan een rijke man die in zijn lichaam wordt 
geteisterd. 

{30:15} gezondheid en goede estate van lichaam zijn vooral 

goud, en een sterk lichaam boven oneindige rijkdom. 

{30:16} er is geen rijkdom boven een gezond lichaam, en Nee 

vreugde boven de vreugde van het hart. 

{30:17} dood is beter dan een bittere leven of voortdurende 

ziekte. 

{30:18} fijne gegoten op een mond opgesloten zijn als 

messes vlees ingesteld op een graf. 

{30:19} wat goed doet het offer aan een idool? voor 

noch kan het eten ruiken: dus hij die wordt vervolgd voor de 

Lord. 



{30:20} die hij met zijn ogen seeth en zucht, als een 

eunuch die omhelst een Maagd en sigheth. 

{30:21} geven niet over uw mening naar zwaarte en teisteren 

niet uzelf in uw eigen adviseur. 

{30:22} de vreugde van het hart is het leven van de mens, en 

de vreugde van een man prolongeth zijn dagen. 

{30:23} hou van uw eigen ziel, en uw hart, comfort 

verdriet verre van thee verwijderen: voor verdriet heeft velen 
gedood 

en er is geen winst daarin. 

{30:24} afgunst en toorn verkort het leven, en de 
zorgvuldigheid 

leeftijd voordat de tijd brengt. 

{30:25} een vrolijke en goede hart zal hebben een zorg zijn 

vlees en dieet. 

{31:1} kijken voor rijkdom consumeth het vlees, en de 

Zorg daarvan driveth weg slaap. 

{31:2} kijken zorg zullen niet toestaan dat een man die 
sluimeren, als een zere 

ziekte verbreekt slaap, 

{31:3} de rijken heeft grote arbeid het verzamelen van rijkdom 



samen; en wanneer hij rust, hij is gevuld met zijn fijne. 

{31:4} de armen laboureth in zijn arme landgoed; en wanneer 
hij 

leaveth uit, hij nog steeds behoeftig is. 

{31:5} moet hij die goud liefheeft niet worden gerechtvaardigd, 
en hij 

die followeth corruptie moeten genoeg daarvan. 

{31:6} goud is de ruïne van velen, en hun 

vernietiging was aanwezig. 

{31:7} is een stumblingblock tot hen die tot offeren 

het, en elke dwaas worden daarmee genomen. 

{31:8} gezegend is de rijken die zonder smet is gevonden 

en heeft niet gegaan na goud. 

{31:9} wie is hij? en we noemen hem gezegend: voor 

prachtige dingen heeft hij gedaan onder zijn volk. 

{31:10} die heeft daarmee geprobeerd en gevonden perfect? 

laat hem dan heerlijkheid. Wie zou kunnen beledigen, en niet 
heeft 

beledigd? of kwaad, gedaan en heeft het niet gedaan? 

{31:11} zijn van goederen wordt vastgesteld, en de 

Congregatie dient zijn alms te verklaren. 



{31:12} als gij aan een tafel met overvloedige zitten, niet gulzig 
zijn op 

en zeg niet, er is veel vlees op het. 

{31:13} onthouden dat een boze oog een kwaad ding is: en 

wat ontstaat meer slecht dan een oog? daarom het 

weepeth bij elke gelegenheid. 

{31:14} Stretch niet uw hand waarheen het verwacht, 

en stak het niet met hem in de schotel. 

{31:15} rechter niet thy buur door uzelf: en 

discreet in elk punt. 

{31:16} eet als het wordt een man, die dingen die zijn 

Stel aangezicht; en verslinden opmerking, opdat gij gehaat 
worden. 

{31:17} verlof uit eerste omwille van de manieren; en wees niet 

unsatiable, opdat gij beledigen. 

{31:18} wanneer gij onder velen, reach niet thine zetelt 

Allereerst uitdelen. 

{31:19} A is weinig voldoende voor een man die goed gevoed, 

en hij fetcheth zijn korte wind niet op zijn bed. 

{31:20} geluid slaap komt van het eten van matige: hij riseth 



vroeg, en zijn verstand met hem: maar de pijn van het letten 
op, 

en choler en knagende van de buik, met een unsatiable 

man. 

{31:21} en als gij zijt zijn gedwongen om te eten, ontstaan, gaan 

weer, zult braaksel, en gij hebben rest. 

{31:22} mijn zoon, me horen en veracht me niet, en op de 

laatst gij zult vinden zoals ik u heb gezegd: in al uw werken 
worden snel, 

zo zal er geen ziekte komen vergaan. 

{31:23} wie is liberaal van zijn vlees, mannen zal spreken 

goed voor hem; en het verslag van zijn goede huishouden zal 
worden 

geloofde. 

{31:24} maar tegen hem die houd van zijn vlees is de 

hele stad wordt morren; en de getuigenissen van zijn 

niggardness zal niet worden getwijfeld van. 

{31:25} Shew niet uw valiantness in wijn; voor wijn heeft 

vernietigde veel. 
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{31:26} de oven bewijst de rand door dompelen: zo doth 



wijn de harten van de trots door dronkenschap. 

{31:27} wijn is zo goed als het leven voor een man, als het 
worden dronken 

matig: hoe het leven is dan voor een man die is zonder wijn? 

daarvoor werd benoemd tot mannen blij maken. 

{31:28} wijn meetbaar dronken en in seizoen brengt 

blijdschap van het hart, en de vrolijkheid van de geest: 

{31:29} maar wijn dronken met overmaat stuwt bitterheid 

van de geest, met vechtpartijen en ruzie. 

{31:30} dronkenschap increaseth de woede van een dwaas tot 
hij 

beledigen: het diminisheth van kracht, en stuwt wonden. 

{31:31} berisping niet uw buurman aan de wijn, en 

verachten hem niet in zijn vrolijkheid: geef hem geen despiteful 
woorden, 

en druk op niet op hem met aandringen hem [te drinken.] 

{32: 1} als gij de meester [van een feest,] lift niet worden 
gemaakt 

uzelf omhoog, maar worden onder hen als één van de 
rest; nemen 

ijverig zorg voor hen, en zo zitten. 

{32:2} en wanneer gij uw alle office hebt gedaan, nemen uw 



plaatsen, opdat gij moogt worden vrolijk met hen, en ontvang 
een 

kroon voor uw goed bestellen van het feest. 

{32:3} spreken, gij dat kunst de oudere, daarvoor wordt u, 

maar met een geluid vonnis; en niet musick belemmeren. 

{32: 4} Pour niet uit woorden waar er een muzikant, en 

Shew niet weer wijsheid uit de tijd. 

{32:5} A concert van musick in een banket van wijn is als een 

Signet van karbonkel ingesteld in goud. 

{32:6} als een signet van een emerald in een werk van goud 
instellen, dus 

is de melodie van musick met aangename wijn. 

{32:7} spreken, jongeman, als er behoefte aan thee: en 

nog nauwelijks wanneer gij zijt tweemaal gevraagd. 

{32:8} laat uw toespraak kort, het begrijpen van veel in 

paar woorden; worden als een die weet en omvat nog zijn 

tong. 

{32:9} als gij onder de grote mannen, niet uzelf maken 

gelijk met hen; en wanneer de oude mannen zijn op zijn plaats, 
niet gebruiken 

veel woorden. 



{32:10} voordat de donder bliksem gaat; en voor een 

schandelijke man zullen gaan stemmen. 

{32:11} zeggende opstaan, en niet de laatste; maar ga weg 

huis zonder vertraging. 

{32:12} er nemen uw tijdverdrijf, en doen wat gij: 

zondigen niet door trots toespraak. 

{32:13} en voor deze dingen hem die gij, zegenen 

en u heeft aangevuld met zijn goede dingen. 

{32:14} wie vreest dat de heer ontvangt zijn 

discipline; en zij die hem vroeg zoeken gunst zal vinden. 

{32:15} hij die de wet zoekt zal daarmee gevuld worden: 

maar de huichelaar zal worden beledigd ofschuw. 

{32:16} vinden zij die de heer vrezen arrest, en 

zal kindle Justitie als licht. 

{32:17} een zondige mens zal niet worden bestraft, maar vindt 
een 

excuus volgens zijn wil. 

{32:18} een man van raadsman zullen attent; maar een 

vreemd en trots man is niet ontmoedigd met angst, zelfs 
wanneer 

van zichzelf heeft hij gedaan zonder raadsman. 



{32:19} niets zonder advies; en wanneer gij 

Zodra gedaan, zich niet bekeert. 

{32:20} gaan niet op een manier waarin gij moogt vallen, en 

struikelen niet onder de stenen. 

{32:21} niet vertrouwen op een duidelijke manier. 

{32:22} en pas op voor uw eigen kinderen. 

{32:23} In elke goede werk vertrouwen uw eigen ziel; hiervoor 
is 

het houden van de geboden. 

{32:24} wie hij die in de heer gelooft aandacht aan de 

gebod; en hij dat trusteth in hem nooit zal vergaan 

het slechter. 

{33:1} er zal geen kwaad hem gebeuren dat vreest 

de heer; maar in de verleiding zelfs weer hij zal leveren hem. 

{33:2} een wijs man haat niet de wet; maar hij dat is een 

hypocriet is daarin als een schip in een storm. 

{33:3} een man van begrip trusteth in de wet; en 

de wet is trouw aan hem, als een orakel. 

{33:4} bereiden wat te zeggen, en zo gij zult worden gehoord: 

binden van instructie en breng vervolgens antwoord. 



{33:5} het hart van de dwazen is zoals een Radslag; en zijn 

gedachten zijn als een glooiende axletree. 

{33:6} A hengst paard is als een spottende vriend, hij 

neigheth onder eenieder die op hem zit. 

{33:7}, waarom eendaagse excel een ander, wanneer als alle de 

licht van elke dag in het jaar is van de zon? 

{33:8} van de kennis des Heeren zij waren 

DN: en hij veranderd seizoenen en feesten. 

{33:9} sommige van hen heeft hij hoge dagen, en 

geheiligd hen, en sommigen van hen heeft hij gewone 

dagen. 

{33:10} en alle mannen zijn vanaf de grond, en Adam was 

gemaakt van de aarde: 

{33:11} In veel kennis die de heer heeft hen, verdeeld 

en hun manieren gevarieerd gemaakt. 

{33:12} sommige van hen heeft hij gezegend en verheven en 

Sommigen van hen hij geheiligd, en in de buurt van zichzelf: 
maar sommige 

van hen heeft hij vervloekt en bracht laag, en draaide uit 

hun plaatsen. 



{33:13} is als de klei is in de potter anderzijds, mode op 

zijn plezier: dus man is in de hand Desgenen, die hem, tot 

renderen naar hen als liketh hem beste. 
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{33:14} goed is ingesteld tegen het kwaad, en leven tegen 
dood: dus 

is de goddelijke tegen de zondaar, en de zondaar tegen de 

Goddelijke. 

{33:15} zo blik op alle werken van de allerhoogste zijn; en 

Er zijn twee en twee, een tegen de ander. 

{33:16} ik werden laatste van alle, dat vergadert na 

de grapegatherers: door de zegen van de heer ik profiteerden, 

en kunstvideo mijn perskuip zoals een ophaler van druiven. 

{33:17} beschouw dat ik niet voor mezelf alleen, gebaard, maar 

voor hen die leren willen. 

{33:18} hoor mij, O gij groten van het volk, en 

luisteren met je oren, gij heersers van de congregatie. 

{33:19} geven niet uw zoon en vrouw, uw broer en vriend, 

macht over u terwijl gij leeft, en geef niet uw goederen aan 

een ander: opdat het bekeert u, en gij intreat voor dezelfde 



opnieuw. 

{33:20} zo lang als gij leeft en adem hebt in thee, 

geven niet uzelf om het even welk. 

{33:21} voor beter is dat uw kinderen moeten ernaar 

thee, dan dat gij zoudt staan aan hun hoffelijkheid. 

{33:22} In al uw werken houden aan uzelf de preëminentie; 

laat niet een vlek in uw eer. 

{33:23} op het moment wanneer gij uw dagen eindigen zult, en 

afwerking van uw leven, uw erfdeel distribueren. 

{33:24} voedergewassen, een toverstaf en lasten, zijn voor de 
ezel; en 

brood, correctie en werk, voor een dienaar. . 

{33:25} als gij uw dienstknecht aan arbeid, die gij zult vinden 

rest: maar indien gij hem gaan idle laten, hij trachten vrijheid. 

{33:26} A juk en een kraag het buigen van de nek: zo zijn 

martelingen en kwellingen voor een slechte dienaar. 

{33:27} stuur hem aan arbeid, die hij niet inactief; voor 

nietsdoen leert veel kwaad. 

{33:28} zette hem aan het werk, zoals is geschikt voor hem: als 
hij niet 

gehoorzaam, zet op meer zware hindernissen. 



{33:29} maar niet overdreven naar om het even welk; en 
zonder 

discretie niets doen. 

{33:30} laat hebt gij een dienstknecht, hem vergaan als 

uzelf, omdat gij hem met een prijs gekocht zijt. 

{33:31} hebt gij een dienstknecht, smeek hem als een broer: 

want gij behoefte aan hem, vanaf uw eigen ziel hebt: als gij 

smeek hem kwaad, en hij lopen vanaf thee, welke kant wilt gij 

Ga naar hem zoeken? 

{34:1} de hoop van de leegte van een man van begrip zijn ijdel 

en false: en dromen omhoog dwazen. 

{34:2} wie waarneemt dromen is als hem dat catcheth 

op een schaduw, en followeth na de wind. 

{34:3} de visie van dromen is de gelijkenis van een 

ding naar het andere, zelfs als de gelijkenis van een gezicht aan 
een gezicht. 

{34:4} van een onrein ding wat kan gereinigd worden? en 

van dat ding is dat valse wat waarheid kan komen? 

{34:5} Divinations, en en soothsayings dromen, 

ijdel: en het hart fancieth, als een vrouw hart in de travail. 



{34:6} als deze niet worden verzonden vanaf de meest hoog in 
thy 

Visitatie, stel niet uw hart op hen. 

{34:7} want dromen hebben veel bedrogen, en zij hebben 

niet dat hun vertrouwen in hen. 

{34:8} het recht zullen worden bevonden perfect zonder 
leugens: en 

wijsheid is perfectie een trouwe monding. 

{34:9} een man die heeft reisde weet veel dingen; 

en hij dat hath veel ervaring wijsheid zal verklaren. 

{34:10} hij dat hath geen ervaring kent weinig: maar hij 

die heeft reisde zit vol met voorzichtigheid. 

{34:11} toen ik reisde, zag ik veel dingen; en ik 

begrijpen meer dan ik kan uitspreken. 

{34:12} ik ofttimes in gevaar was voor de dood: maar ik was 

geleverd door deze dingen. 

{34:13} de geest van die vrees van de heer zal leven; 

voor hun hoop in hem dat saveth hen is. 

{34:14} wie vreest dat de heer zal niet vrezen noch worden 

bang; want hij zijn hoop is. 

{34:15} Gezegend is de ziel van hem die de heer vreest: 



aan wie hij kijken? en wie is zijn kracht? 

{34:16} voor de ogen des Heren op hen dat liefde 

hem, hij is hun machtige bescherming en sterke verblijf, een 
defensie 

tegen hitte, en een cover van de zon op de middag, een behoud 

van struikelen en een hulp uit te vallen. 

{34:17} hij raiseth van de ziel, en lighteneth van de ogen: hij 

gezondheid, leven en zegen geeft. 

{34:18} hij die sacrificeth van een zaak ten onrechte gekregen, 

zijn offer is belachelijk; en de giften van onrechtvaardige 
mannen zijn niet 

aanvaard. 

{34:19} de allerhoogste is niet blij met het aanbod 

der goddelozen; evenmin is hij gepacificeerd voor de zonde 
door de menigte 

van offers. 

{34:20} wie brengt een offer van de goederen van de 

arme doet dat de zoon voor zijn vader doodt 

ogen. 

{34:21} het brood voor de armen is hun leven: hij die 

defraudeth hem daarvan is een man van bloed. 



{34:22} hij dat zijn buurman van levende wegneemt 

vermoordt hem; en hij die defraudeth van de arbeider zijn loon 

is een bloodshedder. 

{34:23} wanneer men bouwt en andere pulleth naar beneden, 

welke winst hebben zij dan maar arbeid? 

{34:24} wanneer men bidt, en andere vervloekt, waarvan 

stem wil de heer horen? 
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{34:25} hij dat washeth zichzelf na het aanraken van een 

lijk, als hij het opnieuw, wat zijn wassen availeth raken? 

{34:26} dus is het met een man die voor zijn zonden, fasteth en 

gaat weer, en doet hetzelfde: wie zal het horen van zijn gebed? 

of wat hem baat zijn vernedering? 

{35: 1} brengt hij die de wet overtreden aanbod genoeg: 

Hij acht het gebod wie roeie een vrede 

aanbieden. 

{35:2} geeft hij dat requiteth een goodturn fijn meel; 

en hij die aalmoes geeft sacrificeth lof. 

{35:3} af te wijken van goddeloosheid is een lust voor ding 



de heer; en om de ongerechtigheid te verzaken is een 
verzoening. 

{35:4} zult gij niet weergegeven leeg voor het aangezicht des 
Heren. 

{35:5} voor al deze dingen [zijn gebeuren] vanwege de 

gebod. 

{35:6} het aanbieden van de rechtvaardigen stuwt het altaar 
vet, 

en de zoete smaak daarvan is voordat de meest hoge. 

{35:7} het offer van een rechtvaardig man is aanvaardbaar. en 
de 

Memorial daarvan zullen nooit worden vergeten. 

{35:8} geeft de heer zijn eer met een goed oog, en 

verminderen niet de eerstelingen van uw handen. 

{35:9} In alle uw geschenken shew een vrolijke gelaat, en 

Draag uw tienden met blijdschap. 

{35:10} geven tot de meest hoge volgens zoals hij heeft 

verrijkt en als gij hebt gekregen, met een vrolijke geven 

oog. 

{35:11} voor de heer recompenseth, en zal u geven 

zeven keer zoveel. 



{35:12} denk niet te corrumperen met geschenken; voor 
dergelijke he 

nu niet zal ontvangen: en vertrouwen niet te onrechtvaardig 
offers; voor 

de Here is rechter, en met hem is geen aanzien des personen. 

{35:13} Hij accepteert niet dat eenieder tegen een arme 

man, maar hoort het gebed van de onderdrukten. 

{35:14} zal hij niet verachten de smeekbede van de 

wezen; noch de weduwe, wanneer ze uit haar poureth 

klacht. 

{35:15} doen niet de tranen lopen over de widow's wangen? 

en is niet haar schreeuw tegen hem dat dadelpit hen doet te 
vallen? 

{35:16} wordt hij dat door de heer aanvaard met 

stemmen, en zijn gebed neemt tot de wolken. 

{35:17} het gebed van de nederige pierceth de wolken: en 

totdat het komen nabij, hij zal niet worden getroost; en zal niet 

wijken, tot de allerhoogste Zie te oordelen rechtvaardig, 

en oordeel uit te voeren. 

{35:18} voor de heer niet toegestane vertraging zal zijn, noch 
zal de 



Machtige geduldig naar hen, tot hij hebben geslagen 

de lendenen van de onvergevende, datgene en 
winstdelingsregeling wraak 

aan de heidenen; tot hij hebben weggenomen de veelheid van 
de 

trots, en gebroken de scepter van de onrechtvaardige; 

{35:19} tot hij naar iedere man volgens zijn gerenderd 

zijn daden, en de werken van mannen volgens hun 

apparaten; tot hij de oorzaak van zijn volk, hebben veroordeeld 
en 

maakte hen te verheugen in zijn genade. 

{35:20} genade is gelegen in de tijd van aandoening, als 

wolken regen in de tijd van droogte. 

{36:1} ontferm u over ons, O Here God, en 

Zie ons: 

{36:2} en stuur uw angst op alle natiën die zoeken 

niet na u. 

{36:3} Lift omhoog uw hand tegen de vreemde naties, en 

Laat hen zien uw macht. 

{36:4} zoals gij waart geheiligd in ons vóór hen: zo worden 

gij uitvergroot onder hen vóór ons. 



{36:5} en laat hen weten thee, zoals wij hebben gekend, 

dat is er geen God is behalve alleen gij, O God. 

{36:6} Shew nieuw ondertekent, en andere vreemde wonderen 
te maken: 

verheerlijk uw hand en uw rechterarm, dat ze weer gezet 

uw wonderlijke werken. 

{36:7} opstaan verontwaardiging en toorn uitstorten: nemen 

weg de tegenstander, en de vijand te vernietigen. 

{36:8} Sake de tijd kort, het verbond, gedenken en 

Laat hen uw prachtige werken verklaren. 

{36:9} laat hem dat escapeth worden geconsumeerd door de 
woede van 

het vuur zijn; en laten omkomen die het volk onderdrukken. 

{36:10} Smite in datgene de hoofden van de heersers van de 

heidenen, die zeggen, er is geen andere maar wij. 

{36:11} verzamelen alle stammen van Jakob, en erven 

gij hen, vanaf het begin. 

{36:12} O Heer, ontferm u over het volk dat 

genoemd door uw naam en op Israël, wie gij zijt genoemd 

uw eerstgeborene. 

{36:13}, O Jeruzalem, uw heilige stad, barmhartig zijn jegens de 



plaats van uw rust. 

{36:14} Sion vullen met uw onuitsprekelijke orakels, en uw 

mensen met uw heerlijkheid: 

{36:15} geven getuigenis tot die gij hebt 

bezeten vanaf het begin, en profeten opstaan die 

geweest in uw naam. 

{36:16} belonen hen die wachten op u, en laat uw 

profeten worden gevonden trouw. 

{36:17} O Heer, hoor het gebed van uw dienstknechten, 

volgens de zegen van Aäron over uw volk, dat alle 

zij die stilstaan bij de aarde zullen weten dat gij zijt de 

Heer, de eeuwige God. 

{36:18} de buik devoureth van alle vlees, nog maar één vlees 

beter dan de andere. 

{36:19} als het verhemelte tasteth divers soorten hertenvlees: 
dus 

doth een hart van het begrip valse toespraken. 
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{36:20} A resultatenrekening hart dadelpit doet zwaarte: maar 
een man van 

ervaring zal hem vergelden. 



{36:21} A woman ontvangt ieder mens, nog is een 

dochter beter dan de andere. 

{36:22} de schoonheid van een vrouw cheereth de 

gelaat, en een man houdt niets beter. 

{36:23} als er vriendelijkheid, zachtmoedigheid en comfort, in 

haar tong, dan is niet haar man net als andere mannen. 

{36:24} hij dat getteth een vrouw begint een bezit, een 

helpen zoals tot zichzelf en een pijler van de rest. 

{36:25} waar geen afdekking is, het bezit is 

verwend: en hij dat hath geen vrouw zal omhoog en omlaag 
dwalen 

rouw. 

{36:26} wie zal vertrouwen een dief goed benoemd, die 

skippeth van stad tot stad? dus [die zullen geloven] een man 
die 

heeft geen huis en lodgeth waar de nacht wie 

hem? 

{37:1} elke vriend zegt, ik ben ook zijn vriend: maar er is 

een vriend, die alleen een vriend in de naam is. 

{37:2} Is het niet een verdriet tot de dood, toen een metgezel 
en 



vriend aan een vijand wordt gedraaid? 

{37:3} O wicked verbeelding, vanwaar kwaamt gij in 

de aarde met bedrog te bedekken? 

{37:4} is een metgezel, die zich in de 

welvaart van een vriend, maar in de tijd van benauwdheid zal 
worden 

tegen hem. 

{37:5} is een metgezel, die zijn vriend voor helpeth 

de buik, en wie van de buckler tegen de vijand. 

{37:6} Vergeet niet uw vriend in uw gedachten, en niet 

onachtzaam van hem in uw rijkdom. 

{37:7} elke adviseur extolleth raadsman; maar er is 

wat die counselleth voor zichzelf. 

{37:8} Beware van een adviseur, en weten voor wat 

behoefte die hij heeft; want hij zal counsel voor zichzelf; opdat 
hij wierp de 

veel over u, 

{37:9} en zeg u, uw manier is goed: en 

Daarna hij staan aan de andere kant, om te zien wat zal 
overkomen 

thee. 



{37:10} Consult niet met die suspecteth thee: en 

Verberg uw raadsman van zoals afgunst thee. 

{37:11} noch raadplegen met een vrouw aanraken haar van 

wie ze is jaloers; noch met een lafaard op het gebied van 

oorlog; noch met een handelaar betreffende uitwisseling; noch 
met een 

koper van de verkoop; noch met een jaloerse man van 
dankbaarheid; 

noch met een onvergevende man aanraken van 
vriendelijkheid; noch met de 

Vadsige voor elk werk; noch met een huurling voor een jaar 

afwerking van werk; noch met een niet-actieve dienaar van veel 
zaken: 

luistert niet naar deze in alle aangelegenheden van raadsman. 

{37:12} maar worden voortdurend met een goddelijke mens, 
wie gij 

weet te houden van de geboden des heren, wier, 

geest is volgens uw verstand, en leed zal samen met u, als 

gij zult mislukken. 

{37:13} en laat de raadsman van de stand van uw eigen hart: 
voor 

Er is geen mens meer trouw vergaan dan. 



{37:14} voor iemands geest is ergens gewoon om hem te 
vertellen 

meer dan zeven watchmen, die boven in een hoge toren zitten. 

{37:15} en vooral dit bidden tot de allerhoogste, dat hij 

zal direct uw manier in de waarheid. 

{37:16} laat reden om go vóór elke enterprize, en 

Counsel voor elke actie. 

{37:17} het gelaat is een teken van het wisselen van de 

hart. 

{37:18} vier manier van dingen verschijnen: goed en kwaad, 
leven 

en dood: maar de tong voortdurend over hen heerst. 

{37:19} Er is er een die is verstandig en leert veel, en 

Toch is niet rendabel voor zichzelf. 

{37:20} er behoort die sheweth wijsheid in woorden, en 

is haatte: hij berooid van alle voedsel zal worden. 

{37:21} voor genade niet is gegeven, hem van den Heere, 

omdat hij wordt beroofd van alle wijsheid. 

{37:22} is een ander verstandig om zelf; en de vruchten van 

begrip zijn lovenswaardig in zijn mond. 

{37:23} een wijs man instructeth zijn volk; en de vruchten 



begrip van zijn fouten niet. 

{37:24} een wijs man zal gevuld worden met zegen; en alle 

zij die hem zien gelden hem gelukkig. 

{37:25} kan de dagen van het leven van de mens worden 
geteld: 

maar de dagen van Israël zijn ontelbaar. 

{37:26} een wijs man beërven glorie onder zijn volk, 

en zijn naam moet eeuwig. 

{37:27} mijn zoon, bewijzen van uw ziel in uw leven, en zien wat 
er 

kwaad, en geven niet dat tot het. 

{37:28} want alle dingen niet winstgevend zijn voor alle mensen 
zijn, 

evenmin heeft elke ziel genoegen in elk ding. 

{37:29} niet unsatiable in een sierlijke ding, noch te 

gulzig zijn op vlees: 

{37:30} voor overmaat van vlees ziekte brengt, en 

surfeiting zal veranderen in choler. 

{37:31} surfeiting hebben velen omkwamen; maar hij die 

Wie acht prolongeth zijn leven. 

{38:1} eer een arts met de eer verschuldigd aan hem 



voor de toepassingen waarvoor gij van hem wellicht: want de 
heer heeft 

creëerde hem. 

{38:2} want van de allerhoogste komt genezing, en hij zal 

ontvangt ere van de koning. 

{38:3} is de vaardigheid van de arts zijn hoofd verheffen: 

en in de ogen des groten zullen hij in bewondering. 

Sirach (Ecclesiasticus) pagina 624 

{38:4} The Lord hath creërde geneesmiddelen uit de aarde; 

en hij die wijze zal hen niet verafschuwen. 

{38:5} Was niet het zoete water gemaakt met hout, dat de 

deugd daarvan kan worden aangeduid? 

{38:6} en hij mannen een vaardigheid, die hij zou kunnen heeft 
gegeven. 

vereerd in zijn prachtige werken. 

{38:7} met een dergelijke doth hij genezen [mannen,] en 
wegneemt 

hun pijnen. 

{38:8} van dergelijke doth de apotheek maken een confectie; 

en van zijn werken er is geen einde; en van hem is vrede voorbij 

alle de aarde, 



{38:9} mijn zoon, in uw ziekte niet nalatig: maar bidden 

tot de heer, en hij zal u hele maken. 

{38:10} weglaten van de zonde, en bestel uw handen 
rechtvaardit 

en uw hart te reinigen van alle goddeloosheid. 

{38:11} geven een zoete smaak en een gedenkteken van boete 

bloem; en maak een vet aanbieden, zoals niet zijnd. 

{38:12} dan geeft plaats aan de arts, voor de heer 

hath creërde hem: laat hem niet gaan van u, want gij hebt 

noodzaak van hem. 

{38:13} er is een tijd wanneer in hun handen er goede 

succes. 

{38:14} want ze ook tot de heer bidden, dat hij 

zou dat, wat ze voor het gemak geven en op te lossen te 
bloeien 

verlengen het leven. 

{38:15} hij die zondigt vóór zijn Maker, laat hem vallen 

de hand van de arts. 

{38:16} mijn zoon, laat tranen vallen over de doden, en 

beginnen te klagen, alsof gij grote schade uzelf geleden waart; 



en vervolgens de dekking van zijn lichaam volgens de douane, 
en 

verwaarlozing niet zijn begrafenis. 

{38:17} bitter, huilen en maken grote kreunen, en gebruiken 

Bewening, zoals hij verdient, en dat een dag of twee, opdat gij 

worden kwaad gesproken: en vervolgens comfort uzelf voor uw 

zwaarte. 

{38:18} voor zwaarte komt dood en de zwaarte 

verbreekt de kracht van het hart. 

{38:19} In aandoening ook verdriet overblijft: en het leven 

is de vloek van het hart van de armen. 

{38:20} geen zwaarte ter harte nemen: het rijden, en 

lid het laatste einde. 

{38:21} vergeet het niet, want er is geen weg weer: gij 

zult doen hem niet goed, maar het kwetsen van uzelf. 

{38:22} Onthoud mijn oordeel: voor jou ook dient 

zo; gisteren voor mij, en dag voor jou. 

{38:23} als de dood is in rust, laat zijn herinnering 

rest; en worden getroost voor hem, als zijn geest vertrokken is 

van hem. 



{38:24} de wijsheid van een geleerd man komt door 

gelegenheid van de vrije tijd: en hij dat hath weinig zakelijke zal 

wijs geworden. 

{38: 25} hoe kan hij krijgen wijsheid die de ploeg omvat, 

en die glorieth in de goad, dat driveth van ossen, en is 

in hun werk, en waarvan sprake is van ossen bezet? 

{38:26} geeft hij zijn geest om furrows; en is 

ijverig te geven de kine voedergewassen. 

{38:27} dus elke timmerman en workmaster, die 

laboureth dag en nacht: en zij die gesneden en zeehonden, 
grave 

en zijn ijverig om grote verscheidenheid, en geven zelf 

vervalste beelden en horloge een werk te voltooien: 

{38:28} de smith ook zitten door het aambeeld, en 

gezien het ijzer werk wasteth de damp van het vuur zijn 

vlees, en hij strijdt met de warmte van de oven: het lawaai 

van de hamer en het aambeeld is ooit in zijn oren, en zijn ogen 

kijken nog steeds op het patroon van het ding dat hij stuwt; Hij 

legeren van zijn geest zijn werkzaamheden af te ronden, en 
watcheth naar het Pools 

perfect: 



{38:29} doth dus de potter zit op zijn werk, en draaien 

het wiel over met zijn voeten, die altijd zorgvuldig is ingesteld 
op 

zijn werk, en stuwt van al zijn werk door nummer; 

{38:30} hij fashioneth de klei met zijn arm, en boweth 

beneden zijn kracht voor zijn voeten; Hij applieth zich leiden 

het over; en hij is ijverig om te maken de oven schoon: 

{38:31} al deze vertrouwen aan hun handen: en ieder is 

Wijs in zijn werk. 

{38:32} zonder deze kan niet een stad bewoond: en 

zij zullen niet wonen waar zij zal, noch gaan op en neer: 

{38:33} die zij niet zullen worden aangevraagd voor in publick 
raadsman, 

noch zitten hoog in de Congregatie: zij zal niet zitten op de 

rechters zetel, noch begrijp de zin van het arrest: zij 

geen declareren rechtvaardigheid en oordeel; en zij zullen niet 

gevonden waar gelijkenissen worden gesproken. 

{38:34}, maar zij blijft de staat van de wereld, en 

[all] hun wens is in het werk van hun ambacht. 

{39:1} maar hij dat zijn geest geeft de wet van de meest 

Hoog, en in de meditatie daarvan is bezet, zal 



uit de wijsheid van alle de oude, en worden bezet in 

profetieën. 

{39:2}, blijft hij de uitspraken van de beroemde mannen: 

en waar vluchtoord gelijkenissen zijn, zal hij er ook. 

{39:3} zal hij zoeken naar de geheimen van ernstige zinnen, 

en vertrouwd in donkere gelijkenissen. 

{39:4} hij zal dienen tussen de grote mannen en verschijnen 

voordat prinsen: hij zal reizen door vreemde landen; voor 

Hij heeft geprobeerd het goede en het kwaad onder de 
mensen. 

{39:5} zal hij zijn hart vroeg toevlucht nemen tot de heer 

dat maakte hem, en zullen bidden voor de allerhoogste, en zal 

open zijn mond in gebed en smeekbede voor zijn zonden te 
maken. 

{39:6} wanneer de groot heer zal, hij zal worden gevuld met 

de geest van begrip: hij zal uitstorten verstandig zinnen, 

en dank aan de heer in zijn gebed. 
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{39:7} heeft hij de leiding van zijn raadsman en kennis, en in 

zijn geheimen wordt hij mediteren. 

{39:8}, hij zal shew weer die hij heeft geleerd, 



en glorie zal in de wet van het verbond des Heren. 

{39:9} veel zal aanbevelen zijn begrip; en zo 

zolang de wereld volhardt, zullen het niet uitgewist 
worden; zijn 

Memorial niet weg zal wijken, en zijn naam zal leven 

van generatie op generatie. 

{39:10} Naties zal shew weer zijn wijsheid, en de 

Congregatie dient zijn lof te verklaren. 

{39:11} als hij sterft, laat hij een betere naam dan een 

duizend: en hij woont, wordt hij het verhogen. 

{39:12} nog heb ik meer te zeggen, die ik heb gedacht 

; want ik ben vervuld als de maan op de volle. 

{39:13} luistert naar mij, gij heilige kinderen, en weer bud 

Als een roos groeien door de beek van het veld: 

{39:14} en geef gij een zoete smaak als Wierook, en 

bloeien als een lelie, zenden een geur en zingen van een lied 
van 

loof, loof de heer in al zijn werken. 

{39:15} vergroten zijn naam, en shew weer zijn lof met 

de nummers van je lippen, en met harpen en prees hem 

gij zeggen: na deze manier: 



{39:16} alle werken van de heer zijn meer dan goed, 

en wat Hij gebiedt zal plaatsvinden in 

verschuldigd seizoen. 

{39:17} en niemand kan zeggen, wat is dit? Daarom is 

dat? voor tijde handige ze zullen allemaal worden zocht: op 

zijn gebod de wateren stond als een berg, en op de 

woorden van zijn mond de recipiënten van wateren. 

{39:18} op zijn gebod gebeurt helemaal 

behaagt hem; en niemand kan belemmeren, als hij zal redden. 

{39:19} de werken van alle vlees zijn voor zijn aangezicht, en 

niets kan worden verborgen voor zijn ogen. 

{39:20} hij seeth van eeuwigheid tot eeuwigheid; en 

Er is niets voor hem prachtig. 

{39:21} A man hoeft niet te zeggen, wat is dit? Daarom is 

dat? want hij heeft alle dingen voor hun gebruik. 

{39:22} zijn zegen bedekt het droge land als een rivier, en 

gedrenkt het als een overstroming. 

{39:23} als hij de wateren heeft omgezet in saltness: dus 

de heidenen zullen erven zijn toorn. 

{39:24} als zijn wegen duidelijk tot de Heilige zijn; dus zijn ze 



stumblingblocks tot de goddelozen. 

{39:25} voor het goede goede zijn dingen gemaakt op basis van 
de 

begin: zo slechte dingen voor de zondaars. 

{39:26} de belangrijkste dingen voor het hele gebruik van man 

leven zijn water, vuur, ijzer, en zout, meel van tarwe, honing, 

melk, en het bloed van de druif, olie, en kleding. 

{39:27} al deze dingen zijn voorgoed naar de goddelijke: Ja 

de zondaars die zij worden omgezet in kwaad. 

{39:28} er geesten die zijn gemaakt voor wraak, 

Leg die in hun woede op zere lijnen; in de tijd van 

verwoesting zij uitstorten van hun kracht en kalmeren van de 
toorn 

van hem die hen. 

{39:29} vuur en hagel, hongersnood en dood, al deze 

zijn gemaakt voor wraak; 

{39:30} tanden van wilde dieren en schorpioenen, slangen, en 

het zwaard de goddelozen straffen tot vernietiging. 

{39:31}, zullen zij zich verheugen in zijn gebod, en zij 

klaar op aarde, zullen worden wanneer nodig is; en wanneer 
hun 



tijd is gekomen, ze zijn woord niet overtreedt. 

{39:32} daarom vanaf het begin dat ik werd opgelost, en 

dacht op deze dingen, en hen schriftelijk hebben verlaten. 

{39:33} alle werken des Heren zijn goed: en hij zal 

geven van de noodige alles tijdig seizoen. 

{39:34} zodat een man kan niet zeggen, dit is erger dan dat: 

want in tijd zij allen zullen worden goed goedgekeurd. 

{39:35} en daarom loven gij met de hele 

hart en mond, en de naam van de Here zegene. 

40: {1} grote travail wordt gemaakt voor elke man, en een 

zware juk is op de zonen van Adam, vanaf de dag dat 

zij gaan uit van hun moeder's baarmoeder, tot de dag dat zij 

terug naar de moeder van alle dingen. 

{40:2} hun verbeelding van de dingen die komen gaan, en de 
dag 

van de dood, [probleem] hun gedachten, en [oorzaak] vrees 
van hart; 

{40:3} van hem, die op een troon van heerlijkheid, tot gezeten 

hem die is vernederd in aarde en as; 

{40:4} van hem die weareth van paars en een kroon, tot 

hem die is bekleed met een linnen japon. 



{40:5} toorn, en afgunst, problemen en unquietness, angst voor 

dood, en woede, en conflicten, en in de tijd van de rest op zijn 

bed zijn nachtrust, verander zijn kennis. 

{40:6} een weinig of niets is zijn rust, en daarna is hij 

zijn slaap, net als in een dag van de wachtdienst, last de 

visie van zijn hart, alsof hij uit een gevecht waren ontsnapt. 

{40:7} wanneer alle is veilig, hij ontwaakt, en marvelleth die 

de angst was niets. 

{40:8} [zulke dingen gebeuren] tot alle vlees, zowel man en 

beest, en dat is sevenfold meer bij zondaars. 

{40:9} dood en bloedvergieten, strijd, en zwaard, 

rampen, hongersnood, verdrukking en de gesel; 

{40:10} deze dingen zijn gemaakt voor de wicked, en voor 

hunnentwil kwam de vloed. 

{40:11} alle dingen die van de aarde zal terugvoeren naar de 

aarde weer: en die van de wateren is terug te keren naar 

de zee. 

{40:12} alle omkoping en onrecht wordt uitgewist worden: 
maar 

ware omgaan zal voorgoed doorstaan. 
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{40:13} de goederen van de onrechtvaardigen zullen worden 
opgedroogd als een 

rivier, en zal verdwijnen met geluid, als een grote thunder in 

regen. 

{40:14} terwijl hij openeth zijn hand zal hij zich verheugen: dus 

Kom overtreders op nul. 

{40:15} de kinderen van de goddeloze zal niet voortbrengen 

vele takken: maar zijn als onrein wortels op een harde rots. 

{40:16} het onkruid groeien op elke water en de bank of 

een rivier wordt voordat alle gras worden getrokken. 

{40:17} Bountifulness is als een meest vruchtbare tuin, en 

herbergzaamheid volhardt voorgoed. 

{40:18} op arbeid en tevreden te zijn over dat een man heeft, 

is een zoete leven: maar hij die een schat vindt is boven hen 

beide. 

{40:19} kinderen en het opbouwen van een stad blijven een 

de naam van man: maar een onschuldige vrouw boven hen 
wordt geteld 

beide. 

{40:20} wijn en musick juichen het hart: maar de liefde 



wijsheid is boven hen beide. 

{40:21} de pijp en de psalterium maken zoete melodie: 

maar een aangename tong is boven hen beide. 

{40:22} uw oog verlangt stemmen en schoonheid: maar meer 

dan beide maïs terwijl het is groen. 

{40:23} A vriend en metgezel nooit ontmoeten kwalijk: maar 

is een vrouw met haar man boven beide. 

{40:24} broeders en help zijn tegen de tijd van benauwdheid: 
maar 

ALMS brengt meer dan hen beiden. 

{40:25} goud en zilver maken de voet staan zeker: maar 

raadsman wordt geacht boven hen beide. 

{40:26} rijkdom en kracht het verheffen van het hart: maar de 
angst 

van de heer is boven hen beide: er is geen willen in de angst 

van de heer, en het Benaarstig niet om hulp te zoeken. 

{40:27} de vreze des Heren is een vruchtbare tuin, en 

omgeeft hem vooral glorie. 

{40:28} mijn zoon, leiden niet een beggar's leven; voor beter is 
het om te 

sterven dan te bedelen. 



{40:29} het leven van hem die dependeth op een ander man's 

tabel is niet te tellen voor een leven; want hij polluteth zelf 

met andere mannen vlees: maar een wijs man goed gevoed wil 

zich in acht nemen daarvan. 

{40:30} Begging is zoet in de monding van de schaamteloze: 

maar er een brand in zijn buik branden wordt. 

{41:1} O dood, hoe bitter is de herinnering aan je 

een man die leeft in rust in zijn bezit, tot de man die 

heeft niets te kwellen hem, en die welvaart heeft in alle 

dingen: Ja, tot hem die nog kunnen ontvangen van vlees! 

{41:2} O dood, aanvaardbaar is uw zin tot de behoeftigen, 

en tot hem wiens kracht breekt, is dat nu in de laatste 

leeftijd, en is boos met alle dingen, en aan hem die despaireth, 

en geduld heeft verloren! 

{41:3} angst niet het doodsvonnis, vergeet niet hen 

dat zijn aangezicht, en die komen na; hiervoor is 

de zin des Heren over alle vlees. 

{41:4} en waarom zijt gij tegen het plezier van de meest 

Hoge? Er is geen inquisitie in het graf, of gij 

tien, of honderd of duizend jaar, geleefd hebben. 



{41:5} de kinderen van de zondaars zijn afschuwelijke kinderen, 

en zij die vertrouwd in de woning van de goddeloze zijn. 

{41:6} het erfdeel van zondaars kinderen zal vergaan, 

en hun nageslacht heeft een eeuwigdurende verwijt. 

{41:7} de kinderen zullen klagen over een goddeloze vader, 

omdat ze worden op de vingers omwille van zijn getikt zullen. 

{41:8} Wee worden unto u, goddeloze mannen, die hebben 

het verlaten van de wet van de allerhoogste God! want indien 
gij verhogen, het 

uw vernietiging zijn: 

{41:9} en als gij worden geboren, gij tot een vloek zal worden 
geboren: en 

indien gij sterven, zullen een vloek je portie. 

{41:10} alle die van de aarde wordt weer naar de aarde: 

dus de goddeloze zal gaan van een vloek tot vernietiging. 

{41:11} de rouw van mannen is over hun lichamen: maar 

de naam van een ziek van de zondaars worden uitgewist. 

{41:12} rekening te houden met uw naam; daarvoor zullen 
blijven 

met u boven de duizend grote schatten van goud. 



{41:13} A goed leven heeft maar paar dagen: maar een goede 
naam 

volhardt voorgoed. 

{41:14} mijn kinderen, discipline in vrede houden: voor 

wijsheid die is verborgen, en een schat die niet is gezien, wat 

winst is in beiden? 

{41:15} A man die zijn dwaasheid verbergt is beter dan een 

man die zijn wijsheid verbergt. 

{41:16} Daarom worden kleintjes volgens mijn woord: 

want het is niet goed om het behouden van alle 
shamefacedness; evenmin is het 

helemaal goedgekeurd in elk ding. 

{41:17} hoererij voordat vader schamen en 

moeder: en een leugen alvorens een prins en een machtig man; 

{41:18} van een strafbaar feit voordat een rechter en de 
liniaal; van 

ongerechtigheid voordat een congregatie en mensen; van 
onrechtvaardige behandeling 

voordat uw partner en vriend; 

{41:19} en van diefstal in verband van de plaats waar gij 

sojournest, en met inachtneming van de waarheid van God en 
zijn 



verbond; en te leunen met uw elleboog op het vlees; en 

van verwaarlozing te geven en te nemen; 

{41:20} en stilte voor hen die groet; en 

om te kijken op een harlot; 

{41:21} en afwenden van uw aangezicht van uw kinsman; of 

weg te nemen een deel of een geschenk; of om te staren op de 
andere 

man vrouw. 

{41:22} of om te worden overbusy met zijn meid, en komen niet 

in de buurt van haar bed; of verwijtend eerder vrienden; en 

nadat gij hebt gegeven, mildelijk niet; 
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{41:23} of doorlopen en spreken opnieuw dat die 

gij hebt gehoord; en voor het onthullen van geheimen. 

{41:24} zo zult gij werkelijk kleintjes en gunst 

voor alle mannen. 

{42:1} van deze dingen niet gij beschaamd, en accepteren 

niemand te zondigen waardoor: 

{42:2} van de wet van de meest hoog, en zijn verbond; en 

van arrest ter rechtvaardiging van de goddeloze; 



{42:3} van afrekening met uw partners en de reizigers; of van 

de gave van het erfgoed van vrienden; 

{42:4} van nauwkeurigheid van evenwicht en gewichten; of om 
te krijgen 

veel of weinig; 

{42:5} en merchants onverschillig verkopen; van veel 

correctie van kinderen; en aan de kant van een kwaad maken 

dienaar te bloeden. 

{42:6} zeker houden is goed, waar een boze vrouw; en 

opgesloten, waar vele handen zijn. 

{42:7} leveren alle dingen in aantal en gewicht; en zet 

alle schriftelijk dat gij geeft uit, of receivest in. 

{42:8} niet beschaamd om te informeren de onverstandige en 
dwaas, 

en de extreme bejaarden die strijdt met die 

jonge: aldus zult gij echt geleerd, en van alle goedgekeurde 

mannen leven. 

{42:9} de vader wekt voor de dochter, toen nog geen mens 

weet; en de zorg voor haar wegneemt slaap: wanneer ze 

is jong, opdat ze voorbijgaan van de bloem van haar leeftijd; en 

getrouwd, opdat ze gehaat moet worden: 



{42:10} In haar maagdelijkheid, opdat zij verontreinigd moet 
worden en 

gekregen met kind in haar vaders huis; en met een 

echtgenoot, opdat ze zich zich misdragen moet; en als ze 

getrouwd, opdat ze onvruchtbaar moet. 

{42:11} houden een zeker horloge over een schaamteloze 
dochter, 

opdat ze aanbrengen u een risee uw vijanden, en een 

synoniem in de stad, en een verwijt onder het volk, en 

Zorg u schamen voor de menigte. 

{42:12} Zie niet elke lichaamseigen schoonheid, en zitten niet in 
de 

midden van vrouwen. 

{42:13} voor van kledingstukken komt een vlinder, en van 

vrouwen goddeloosheid. 

{42:14} is beter de churlishness van een man dan een 

hoffelijk vrouw, een vrouw, ik zeg, die brengt schande 

en verwijt. 

{42:15} ik zal nu herinner me van de werken des heren, en 

verklaren van de dingen die ik heb gezien: In de woorden van 
de heer 



zijn werken zijn. 

{42:16} de zon die licht geeft verwacht op alle dingen, 

en daarvan het werk is vol van de heerlijkheid van de Here. 

{42:17} in de ban heeft geen macht gegeven aan de heiligen te 

verklaren van al zijn prachtige werken, die de Almachtige Heer 

stevig gevestigd, kan die absoluut worden vastgesteld voor 

zijn heerlijkheid. 

{42:18} zoekt hij uit het diepe en het hart, en 

considereth hun crafty apparaten: voor de heer alle kent 

die bekend kan zijn, en hij beholdeth de borden van de wereld. 

{42:19} hij declareth de dingen die uit het verleden, en voor 

komen, en de stappen van verborgen dingen openbaart. 

{42:20} geen gedachte escapeth hem, noch een woord is 

verborgen van hem. 

{42:21}, hij heeft het uitstekende werk van zijn gegarneerd 

wijsheid, en hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid: hem 

niets kan worden toegevoegd, noch kan hij worden 
verminderd, en hij 

heeft geen behoefte aan een adviseur. 

{42:22} Oh hoe wenselijk zijn al zijn werken! en dat een 



man kan zelfs een vonk Zie. 

{42:23} al deze dingen wonen en voor eeuwig blijven voor 
iedereen 

toepassingen, en ze zijn allen gehoorzaam. 

{42:24} alle dingen zijn dubbele één tegen de ander: en hij 

heeft gesloten niets onvolmaakt. 

{42:25} één ding establisheth het goede of andere: en 

die moeten worden gevuld met zijn glorie aanschouwen? 

{43:1} de trots van de hoogte, de duidelijke firmament, de 

schoonheid van de hemel, met zijn glorieuze shew; 

{43:2} de zon als het verschijnt, verklaren op zijn stijgende een 

prachtige instrument, het werk van de allerhoogste: 

{43:3} op de middag het parcheth het land, en die kan 

houden de brandende hitte daarvan? 

{43:4} A man waait een oven is in de werken van warmte, maar 

de zon brandt de bergen driemaal meer; ademhaling 

vurige dampen uit, en sturen weer helder balken, het 

dimmeth van de ogen. 

{43:5} groot is de heer die gemaakt en op zijn 

gebod daarvan haastig. 



{43:6} maakte hij de maan ook om te dienen in haar seizoen 
voor een 

verklaring van tijden, en een teken van de wereld. 

{43:7} van de maan is het teken van feesten, een licht dat 

decreaseth in haar perfectie. 

{43:8} de maand is genoemd naar haar naam, toenemende 

heerlijk in haar verandert, wordt een instrument voor de 

legers boven, schijnt in het uitspansel van de hemel; 

{43:9} de schoonheid van de hemel, de heerlijkheid van de 
sterren, een 

sieraad geeft licht in de hoogste plaatsen van de heer. 

{43 10 van Isaiah} op het gebod van de Heilige ze zullen 

staan in hun volgorde, en nooit flauw in hun horloges. 

{43:11} blik op de regenboog, en beloon hem die 

het; zeer mooie juist in de helderheid ervan. 

{43:12} het omgeeft de hemel over met een glorieuze 

cirkel, en de handen van de allerhoogste gebogen hebben het. 

{43:13} door zijn gebod stuwt hij de sneeuw te vallen 

aplaats, en zendt snel de bliksemschichten van zijn oordeel. 
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{43:14} via deze de schatten zijn geopend: en wolken 



vliegen weer als de kippen. 

{43:15} door zijn grote macht stuwt hij de onderneming van de 
wolken, 

en de hagelstenen zijn klein gebroken. 

{43:16} op zijn gezicht de bergen worden geschud, en op zijn 

zal dat de-south wind aanblaast. 

{43:17} het geluid van de donder stuwt de aarde 

sidderen: zo is de noordelijke storm en de wervelwind: als 

vogels vliegen hij scattereth de sneeuw, en het vallen neer 

daarvan is als de verlichting van sprinkhanen: 

{43:18} het oog marvelleth op de schoonheid van de witheid 

daarvan, en het hart is verbaasd de regent van het. 

{43:19} het rijm ook als hij op de aarde, poureth zout 

en wordt gestold, het ligt op de top van scherpe inzet. 

{43:20} wanneer de koude Noordenwind aanblaast, en het 
water 

is gestold in ijs, blijft het op elke bijeenkomst 

samen van water, en clotheth van het water als met een 

borstplaat. 

{43:21} het devoureth van de bergen, en brandt de 

wildernis, en consumeth het gras als vuur. 



{43:22} A huidige remedie voor alles is een nevel komt 

snel, een dauw komen nadat warmte refresheth. 

{43:23} door zijn raadsman hij de diepe, appeaseth en 

planteth eilanden daarin. 

{43:24} vertellen zij die over de zee varen van het gevaar 

daarvan; en als we het met onze oren horen, wij bewonderen 

ofschuw. 

{43:25} voor daarin worden vreemd en wonderlijk werkt, 

scala aan allerlei beesten en walvissen gemaakt. 

{43:26} door hem heeft het einde van deze welvarende succes, 

en door zijn woord alle dingen bestaan. 

{43:27} We kunnen veel spreken, en komen nog kort: 

Kortom is hij daarom alle. 

{43:28} hoe zullen we kunnen hem vergroten? want hij is 

grote boven al zijn werken. 

{43:29} The Lord is vreselijk en zeer groot, en 

prachtige is zijn macht. 

{43:30} wanneer gij de Here, verheerlijken verheerlijken hem 
zoveel 

gij kunnen; voor zelfs nog zal hij ver overschrijden: en wanneer 
gij verheffen 



hem, al uw kracht naar voren gebracht, en niet moe; want gij 
kunt 

nooit ver genoeg gaat. 

{43:31} die heeft gezien hem, dat hij ons misschien 
vertellen? en 

die kan vergroten hem zoals hij is? 

{43:32} zijn er nog hid grotere dingen dan deze worden, voor 

We hebben gezien maar een paar van zijn werken. 

{43:33} voor de Lord heeft gedaan alle dingen; en tot de 

Goddelijke heeft wijsheid van de hij gegeven. 

{44:1} laat ons nu lof beroemde mannen, en onze vaderen 

dat verwekte ons. 

{44:2} de heer heeft groote heerlijkheid gewrocht door hen 

door zijn grote kracht vanaf het begin. 

{44:3} zoals dragen regel in hun koninkrijken, mannen 

bekend om hun macht, geven raadsman door hun 

begrijpen, en profetieën te verklaren: 

{44:4} leiders van het volk door hun raadgevingen en door 

hun kennis van leren voldoen aan voor het volk, verstandig en 

welsprekend zijn hun instructies: 

{44:5} zoals ontdekte muzikale deuntjes en gereciteerd 



verzen schriftelijk: 

{44:6} rijke mannen ingericht met vermogen, leven vreedzaam 

in hun woningen: 

{44:7} al deze werden vereerd in hun geslachten, en 

waren de glorie van hun tijd. 

{44:8} er van hen, die een naam hebben achtergelaten 

hen, dat hun lof kunnen worden gerapporteerd. 

{44:9} en sommige er, die hebben geen memorial; die 

zijn omgekomen, alsof ze nooit geweest; en zijn 

worden alsof ze nooit geboren was geweest; en hun 

kinderen na hen. 

{44:10}, maar deze waren barmhartig mannen, waarvan 

gerechtigheid heeft niet zijn vergeten. 

{44:11} met hun zaad blijft voortdurend een goede 

erfenis en hun kinderen zijn binnen het verbond. 

{44:12} hun zaad staat snel, en hun kinderen voor 

hunnentwil. 

{44:13} hun zaad blijven voor altijd, en hun glorie 

zullen niet worden uitgewist. 

{44:14} hun lichamen zijn begraven in vrede; maar hun naam 



leeft Evermore. 

{44:15} de mensen zullen vertellen van hun wijsheid, en de 

Congregatie zal shew weer hun lof. 

{44:16} Henoch verheugd de heer, en werd vertaald, 

wordt een voorbeeld van bekering tot alle generaties. 

{44:17} Noah bleek perfect en rechtvaardig; In het 

tijd van toorn, die werd hij genomen in ruil [voor de wereld;] 

Daarom bleef hij als een overblijfsel uit de aarde, wanneer de 

overstroming kwam. 

{44:18} een eeuwigdurend verbond werd gemaakt met hem, 
dat 

alle vlees verloren gaat, niet meer door de overstroming. 

{44:19} Abraham was een geweldige vader van velen: in 

heerlijkheid was er niets als unto hem; 

{44:20} die hield van de wet van de allerhoogste, en was in 

verbond met hem: richtte hij het verbond in zijn vlees; 

en toen hij was bleek, bleek hij trouw. 

{44:21} Daarom hij hem door een eed verzekerde, dat hij 

zou de Naties in zijn nageslacht zegenen, en dat hij zou 

Vermenigvuldig hem als het stof der aarde, en zijn nageslacht 
als verheffen 



de sterren, en veroorzaken hen om te erven van zee tot zee, en 

vanaf de rivier tot het grootste deel van het land. 
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{44:22} met Isaac vestigden hij eveneens [voor 

Abrahams vader sake] de zegen van alle mensen, en de 

verbond, en maakte het rusten op het hoofd van Jakob. Hij 

erkend hem in zijn zegen, en gaf hem een 

erfgoed, en verdeeld zijn delen; onder de twaalf stammen 

Hij hen deel. 

{45:1} en bracht hij van hem een barmhartige mens, die 

genade gevonden in de ogen van alle vlees, zelfs Mozes, 
geliefde 

van God en mannen, wier memorial is gezegend. 

{45:2} maakte hij hem zoals naar de glorieuze heiligen, en 

vergroot hem, zodat zijn vijanden stond in angst voor hem. 

{45:3} door zijn woorden hij de wonderen liet te staken, en 

Hij maakte hem glorieuze in de ogen van koningen, en gaf hem 
een 

gebod voor zijn mensen, en Safan hem een deel van zijn 

heerlijkheid. 

{45:4} geheiligd hij hem in zijn faithfuless en zachtmoedigheid, 



en koos hem uit alle mannen. 

{45:5} Hij maakte hem om zijn stem te horen, en bracht hem 

in de donkere wolk, en gaf hem geboden voordat zijn 

gezicht, zelfs het recht van leven en kennis, dat hij zou kunnen 

leren van Jacob zijn verbonden, en Israël zijn oordelen. 

{45:6} hij verheven Aaron, een heilige man graag unto hem, 
zelfs 

zijn broer, van de stam van Levi. 

{45:7} een eeuwigdurend verbond hij met hem maakte en 

gaf hem het priesterschap onder het volk; Hij verfraaide 

hem met knappe ornamenten, en kleedde hem met een kleed 
van 

heerlijkheid. 

{45:8}, zette hij hem perfecte heerlijkheid; en versterkte 

hem met rijke kleding, met rijbroek, een lang gewaad, 

en de efod. 

{45:9} en hij hem met granaatappels, compassed en 

met vele gouden bellen ronde over, dat als hij ging er 

misschien wel een geluid, en een geluid gemaakt die kan 
worden gehoord in 

de tempel, voor een monument aan de kinderen van zijn volk; 



{45:10} met een heilige kledingstuk, met goud, en blauwe zijde, 

en paars, het werk van de embroidere, met een borstplaat 

arrest, en met de Urim en Tummim; 

{45:11} met gedraaide scarlet, het werk van de geslepenheid 

Workman, met kostbare stenen graven zoals zeehonden en 
reeks in 

goud, het werk van de juwelier, met een schrijven gegraveerd 
voor een 

Memorial, achter het getal van de stammen van Israël. 

{45:12} zette hij een kroon van goud op de mijter, waarin 

was gegraveerd heiligheid, een sieraad van eer, een kostbare 

werk, de verlangens van de ogen, welgeschapen en mooi. 

{45:13} voor hem waren er geen dergelijke, noch deed 

ooit een vreemdeling leg ze op, maar alleen zijn kinderen en 
zijn 

kinderen voortdurend. 

{45:14} hun offers zullen volledig worden verbruikt elke 

dag tweemaal voortdurend. 

{45:15} Mozes hem gewijd, en zalfde hem met 

Heilige olie: dit werd benoemd tot hem door een eeuwige 

verbond, en aan zijn nageslacht, zo lang als de hemel moet 



blijven, dat ze hem de minister, en voeren de 

ambt van het priesterschap, en de mensen in zijn naam te 
zegenen. 

{45:16} hij koos hem uit alle mannen leven te bieden 

offers aan de heer, wierook, en een zoete smaak, voor een 

Memorial, combinatie voor zijn volk te maken. 

{45:17}, hij gaf hem zijn geboden, en 

autoriteit in de statuten van beslissingen, dat hij moet leren 

Jacob de getuigenissen, en informeren van Israël in zijn wetten. 

{45:18} vreemden elkaar samengespannen tegen hem, en 

verguisde hem in de woestijn, zelfs de mannen die van waren 

Dathan van Abiron van kant en de congregatie van de kern, 

met woede en toorn. 

{45:19} dit de heer zag, en het ontevreden hem, en in 

zijn toornige verontwaardiging waren zij verbruikt: hij deed 

wonderen op hen, om te consumeren hen met de vurige vlam. 

{45:20} maar hij meer geachte gemaakt van Aaron, en gaf 

hem een erfenis, en verdeeld tot hem de eersteling van de 

verhogen; Hij bereidde vooral brood in overvloed: 

{45:21} want ze van de offers van de heer eten, die 



Hij gaf hem en zijn nakomelingen. 

{45:22} hoe het ook zij in het land van de mensen die hij had 
geen 

erfrecht, had noch hij enig gedeelte onder het volk: 

want de Here is zelf zijn deel en erfenis. 

{45:23} de derde in glorie is Phinees de zoon van Eleazar, 

omdat hij had ijver in de vreze des heren, en opgestaan 

met goede moed van hart: wanneer de mensen werden 
ingeschakeld 

terug, en maakte verzoening voor Israël. 

{45:24} Daarom werd er een verbond van vrede gemaakt 

met hem, dat hij het hoofd van het heiligdom en moet worden 

zijn volk, en dat hij en zijn nageslacht voor, moeten de 

waardigheid van het priesterschap voor altijd: 

{45:25} volgens het verbond gemaakt met David zoon 

van Jesse, van de stam van Juda, die de erfenis van de koning 

zijn nageslacht alleen moet zijn: dus de overerving van Aaron 

moet ook zijn nageslacht. 

{45:26} godheid verlenen u wijsheid in je hart te beoordelen 
zijn 

mensen in gerechtigheid, dat hun goede dingen niet worden 



afgeschaft, en dat hun glorie voorgoed kan doorstaan. 

{46:1} Jesus de zoon van een schip was moedig in de oorlogen, 
en 

was de opvolger van Mozes in de profetieën, die volgens 

zijn naam werd gemaakt zeer geschikt voor het opslaan van de 
uitverkorenen van God, 

en het nemen van wraak van de vijanden die steeg tegen 

hen, dat hij misschien Israël in hun erfdeel. 

{46:2} hoe grote heerlijkheid gat hij, wanneer hij zijn verheffen 

handen en uitgestrekt zijn zwaard tegen de steden! 

{46:3} die voor hem zo stond het? voor de heer 

zelf bracht zijn vijanden hem. 

{46:4} heeft niet de zon ga terug door zijn middelen? en was 
niet 

een dag zo lang als twee? 

{46:5} hij riep de allerhoogste heer, wanneer het 

vijanden gedrukt op hem aan elke kant; en de grote heer 

hoorde hem. 

{46:6} en met hagelstenen van machtige macht hij maakte de 

Slag bij te vallen heftig op de natiën, en in de afdaling 

[van Beth-Hora] hij vernietigden hen die weerstaan, die de 
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Naties misschien kennen al hun kracht, omdat vocht hij in 

de aanblik van de heer, en hij volgde de machtige One. 

{46:7} In de tijd van Mozes ook deed hij een werk van 
barmhartigheid, 

Hij en Kaleb, de zoon van Jephunne, in die zin dat ze doorstaan 
de 

Congregatie, en de mensen uit zonde, ingehouden en 

de goddelozen morren gestild. 

{46:8} en van zes honderd duizend mensen op voet, zij 

twee werden bewaard om ze in het erfgoed, zelfs 

tot het land dat van melk en honig vloeiende. 

{46:9} de heer gaf kracht ook tot Caleb, die 

bleef bij hem tot zijn ouderdom: zodat trad hij op 

de hoogten van het land, en zijn nageslacht verkregen voor een 

erfgoed: 

{46:10} dat alle kinderen van Israël zou kunnen zien dat er 

goed de heer te volgen. 

{46:11} en betreffende de rechters, eenieder door naam, 

wiens hart ging niet een hoereren, noch afgeweken de 

Heer, laat hun geheugen worden gezegend. 



{46:12} laat hun beenderen bloeien uit hun plaats, en laat 

de naam van hen die werden vereerd worden voortgezet op 

hun kinderen. 

{46:13} Samuel, de profeet van de heer, geliefde van zijn 

Heer, gevestigd een Koninkrijk, en gezalfde prinsen over zijn 

mensen. 

{46:14} door het recht van de heer hij veroordeeld de 

Congregatie, en de heer had respect tot Jacob. 

{46:15} door zijn trouw werd hij een ware Helderziende, 
gevonden 

en door zijn woord stond hij bekend als trouwe in visie. 

{46:16} hij riep de machtige Heer, wanneer zijn 

vijanden gedrukt op hem van alle kanten, toen hij aanbood 

het zuigen lam. 

{46:17} en de heer donderde uit de hemel, en met een 

groot lawaai maakte zijn stem gehoord te worden. 

{46:18} en hij vernietigde de heersers van de rivaliserende, en 

alle de prinsen cf de Filistijnen. 

{46:19} en vóór zijn lange slaap maakte hij protesten 

in de ogen van de heer en zijn gezalfde, die ik niet heb 
genomen 



elke man goederen, zo veel als een schoen: en niemand 
beschuldigen 

hem. 

{46:20} en na zijn dood dat hij profeteerde en Safan 

de koning zijn einde, en hief zijn stem uit de aarde in 

profetie, uit de goddeloosheid van het volk te wissen. 

{47:1} en na hem steeg omhoog Nathan te profeteren de 

tijd van David. 

{47:2} is het vet van het vredeoffer, weggehaald 

Zo werd David gekozen uit de kinderen van Israël. 

{47:3} speelde hij met leeuwen als met kinderen, en met beren 

zoals met lammeren. 

{47:4} doodde hij niet een reus, toen hij nog maar jong was? 

en hij duurde niet weg verwijt van het volk, wanneer hij 

hief zijn hand met de steen in de sling, en beat down 

de trots van Goliath? 

{47:5} want hij riep de allerhoogste heer; en hij 

gaf hem sterkte in zijn rechterhand te doden dat machtige 

krijger, en instellen van de Hoorn van zijn volk. 

{47:6} zodat de mensen hem met tienduizenden, vereerd 



en prees hem in de zegeningen van de heer, in die zin dat hij 
gaf 

hem een kroon van heerlijkheid. 

{47:7} want hij de vijanden aan elke kant vernietigde, en 

bracht naar nul de Filistijnen zijn tegenstanders, en rem 

hun hoorn in sunder tot op deze dag. 

{47:8} In al zijn werken hij prees de Heilige One allerhoogste 

met woorden van heerlijkheid; met zijn hele hart hij gezongen 
nummers, 

en hield van hem die hem maakte. 

{47:9} zette hij zangers ook voor het altaar, die door hun 

stemmen kunnen ze maken van zoete melodie, en dagelijks 
zingen 

prijst in hun liedjes. 

{47:10} hij verfraaide hun feesten, en instellen om de 

plechtige keer tot het einde, dat zij zijn heilige kunnen loven 

naam, en dat de tempel klinkt misschien van 's morgens vroeg. 

{47:11} in de ban zijn zonden wegnam, en verheven zijn hoorn 

voorgoed: hij gaf hem een verbond van koningen, en een troon 
van 

glorie in Israël. 



{47:12} na hem steeg-up een verstandig zoon, en voor zijn 
bestwil hij 

in het algemeen woonde. 

{47:13} Solomon regeerde in een vreedzame tijd, en was 

nagekomen; want God alle rustige ronde over hem maakte, dat 
hij 

Misschien bouwen van een huis in zijn naam, en bereiden van 
zijn heiligdom 

Voor eeuwig. 

{47:14} hoe verstandig waart gij in uw jeugd en, zoals een 
overstroming, 

vol begrip! 

{47:15} uw ziel bedekt de hele aarde, en gij 

filledst met donkere gelijkenissen. 

{47:16} Thy name ging ver tot de eilanden; en voor uw 

vrede waart gij geliefde. 

{47:17} de landen bewondering bij u voor uw nummers, 

en spreekwoorden, gelijkenissen en interpretaties. 

{47:18} door de naam van de Here God, die heet de 

Here God van Israël, gij verzamelen goud zoals tin en didst zegt 

vermenigvuldigen zilver als lood. 



{47:19} Thou buigen uw lendenen tot vrouwen, en door uw 

lichaam die gij waart onderwerping gebracht. 

{47:20} gij deedt vlek van uw eer, terwijl het vervuilen van uw 
nageslacht: 

zodat gij broughtest verbolgenheid over uw kinderen, en wast 

bedroefd voor uw dwaasheid. 

{47:21} dus het Koninkrijk verdeeld, en uit Efraïm was 

een rebelse Koninkrijk geregeerd. 

{47:22}, maar de heer zal nooit verlaten uit zijn genade, 

noch zal om het even welk van zijn werken vergaan, noch wil hij 
afschaffen 

het nageslacht van zijn uitverkorenen, en het zaad van hem die 
liefheeft 

hem hij niet weg zal nemen: daarom gaf hij een restant 

Jacob, en van hem een toegangspunt tot David. 
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{47:23} dus rustte Solomon met zijn vader, en zijn 

zaad hij achter hem Roboam, zelfs de dwaasheid van liet de 

mensen, en degene die geen begrip, had draaide 

weg het volk door middel van zijn advocaat. Er was ook 



Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël om te zondigen 
veroorzaakt, en 

Safan Ephraim de weg van de zonde: 

{47:24} en hun zonden waren buitengewoon vermenigvuldigd 
dat 

ze werden uit het land verdreven. 

{47:25} want ze alle goddeloosheid zocht, tot de 

wraak kwam op hen. 

{48:1} stond vervolgens Elias de profeet zoals vuur, en zijn 

Word verbrand als een lamp. 

{48:2} bracht hij een zere hongersnood over hen, en door zijn 

ijver hij hun aantal verminderd. 

{48:3} door het woord van de heer hij de hemel, opgesloten 

en ook driemaal neergehaald brand. 

{48:4} O Elias, hoe zijt gij in uw wonderlijke bekroond 

daden! en die kan glorie als vergaan! 

{48:5} die opstaan een dode man uit de dood, en zijn 

ziel van de plaats van de doden, door het woord van de meest 

Hoog: 

{48:6} die broughtest koningen tot vernietiging, en 

eervolle mannen uit hun bed: 



{48:7} die heardest de berisping van de heer in Sinaï, en 

in Horeb het arrest van wraak: 

{48:8} die annointedst koningen te wreken, en 

profeten om te slagen hem: 

{48:9} die werd opgenomen in een wervelwind van brand, en in 
een 

strijdwagen van vurige paarden: 

{48:10} die wast verordonneerd voor terechtwijzingen in hun 
tijden, tot 

de toorn van Gods oordeel, pacificeren voordat het remmen 

weer in woede, en om te schakelen van het hart van de vader 
aan de 

zoon, en te herstellen van de stammen van Jakob. 

{48:11} gezegend zijn zij die zag u, en sliep in liefde; 

voor we zeker zullen leven. 

{48:12} Elias bleek, die was bedekt met een wervelwind: 

en Eliseus was gevuld met zijn geest: terwijl hij leefde, was hij 

niet verplaatst met de aanwezigheid van een prins, kon noch 

om het even welk brengen hem van onderwerping. 

{48:13} geen woord kon overwinnen hem; en na zijn dood 

zijn lichaam geprofeteerd. 



{48:14} hij deed wonderen in zijn leven, en bij zijn dood waren 

zijn werken prachtig. 

{48:15} voor dit alles de mensen bekeerde zich niet, noch 

vertrokken zij van hun zonden, totdat zij werden verwend en 

die uit hun land, en door alle waren verspreid de 

aarde: maar er bleef een kleine mensen, en een liniaal in de 

Huis van David: 

{48:16} van wie sommigen deden wat was aangenaam voor 

God, en sommige vermenigvuldigd zonden. 

{48:17} Ezekias versterkt zijn stad, en bracht in water 

in het midden daarvan: hij gegraven de hardrock met ijzer, 

en gemaakte wells voor wateren. 

{48:18} In zijn tijd Sennacherib kwam, en verzonden 

Rabsaces, hief zijn hand tegen Sion en pochte 

met trots. 

{48:19} dan beefde hun hart en handen, en zij 

waren in pijn, als vrouwen in de travail. 

{48:20} maar zij verzocht de heer barmhartig, oftewel 

en hun handen naar hem uitgestrekt: en onmiddellijk 

de Heilige One hoorde hen uit de hemel, en hen bevrijd 



door het ministerie van Esay. 

{48:21}, sloeg hij de gastheer van de Assyriërs, en zijn engel 

vernietigde hen. 

{48:22} voor Ezekias had gedaan het verheugd dat de 

Heer, en was sterk in de wegen van zijn vader David als 

Esay de profeet, die grote en trouw in zijn visie was, 

hem had geboden. 

{48:23} In zijn tijd de zon ging achteruit, en hij 

de king's leven verlengd. 

{48:24}, hij zag door een uitstekende geest wat moet komen 

Als u wilt doorgeven aan troostte de laatste, en hij ze die 
treurden in 

Sion. 

{48:25} hij Safan wat komen zou geschiedde voorgoed, 

en geheime dingen of ooit zij kwam. 

{49:1} het herdenken van Josias lijkt de samenstelling 

van het parfum dat wordt gemaakt door de kunst van de 
apotheek: is het 

zoet als honing in alle monden en als musick bij een banket van 

wijn. 

{49:2} gedroeg hij zich oprechtheid in de omzetting van 



het volk, en de gruwelen der ongerechtigheid wegnam. 

{49:3} regisseerde hij zijn hart voor de Here, en in de tijd 

van de goddeloze richtte hij de aanbidding van God. 

{49:4} waren allemaal, met uitzondering van David en Ezekias 
en Josias, 

defecte: want zij het recht van de allerhoogste achterlieten, ja 

de koningen van Juda is mislukt. 

{49:5} Daarom gaf hij anderen, hun macht en 

hun glorie aan een vreemde natie. 

{49:6} ze verbrand de gekozen stad van het heiligdom, en 

maakte de straten verlaten, volgens de profetie van 

Jeremias. 

{49:7} want zij smeekte hem kwaad, die niettemin was 

een profeet, geheiligd in de moederschoot, dat hij zou kunnen 

uitroeien, teisteren en vernietigen; en dat hij misschien 
opbouwen 

ook, en plant. 

{49:8} was Ezechiël, die zag de glorieuze visie, die 

Safan was hem op de strijdwagen van de cherubs. 

{49:9} want hij maakte melding van de vijanden onder de 

figuur van de regen, en regisseerde ze dat ging goed. 



{49:10} en van de twaalf profeten laat het gedenkteken worden 

gezegend, en laat hun beenderen bloeien weer uit hun plaats: 
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want zij Jacob troostte en hen bevrijd door verzekerd 

hoop. 

{49:11} hoe zullen we Zorobabel vergroten? ook hij was 

Als een signet op de rechterhand: 

{49:12} dus was Jesus de zoon van Josedec: die in hun 

tijd bouwde het huis, en instellen van een heilige tempel van de 

Heer, die bereid was voor eeuwige glorie. 

{49:13} en onder de uitverkorenen was Neemias, waarvan 

roem is geweldig, die aan de orde gesteld voor ons de muren 
die waren 

opgewekt, gedaald, en de poorten en de balken zetten onze 

ruïnes weer. 

{49:14}, maar op de aarde is geen mens gemaakt zoals 

Henoch; want hij is genomen vanaf de aarde. 

{49:15}, noch was er een jonge man, geboren als Joseph, 

een gouverneur van zijn broeders, een verblijf van het volk, 
waarvan 

botten werden beschouwd van de heer. 



{49:16} Sem en Seth waren in grote eer tussen mannen, 

en zo was Adam boven elk levend ding in oprichting. 

50: {1} Simon de hogepriester, de zoon van Onias, die in zijn 

leven gerepareerd het huis opnieuw, en in zijn dagen versterkt 
de 

Temple: 

{50:2} en door hem werd gebouwd van de Stichting de 

dubbele hoogte, het hoge fort van de muur over de tempel: 

{50:3} In zijn dagen het waterreservoir te ontvangen van water, 
wordt 

kompas als de zee, was bedekt met platen van koper: 

{50:4} hij nam de zorg van de tempel die het moet niet vallen, 

en versterkte de stad tegen het belegerde: 

{50:5} Hoe werd hij geëerd in het midden van de mensen in 

zijn coming out van het heiligdom! 

{50:6} was hij als de Morgenster in het midden van een wolk, 

en als de maan op de volle: 

{50:7} als de zon schijnt op de tempel van de meest 

Hoog, en als de regenboog geven licht in de heldere wolken: 

{50:8} en als de bloem van de rozen in het voorjaar van de 

jaar, als door de rivieren van water lelies, en als de takken van 



de wierook boom in de tijd van de zomer: 

{50:9} als vuur en wierook in het wierookvat, en als een schip 

geslagen goud met allerlei edelstenen instellen: 

{50:10} en zoals een eerlijke olijfboom ontluikende weer fruit 
en 

een cipres-structuur die graankorrel omhoog naar de wolken 
voortbrengt. 

{50:11} toen hij het gewaad van de EER zetten, en was 

gekleed met de perfectie van glorie, toen hij tot de 

Heilige altaar, hij maakte het kleed van heiligheid geachte. 

{50:12} toen hij de gedeelten uit de priesters 

handen, stond hij zichzelf door het hart van het altaar, 

compassed over, als een jonge ceder in Libanus; en zoals palm 

bomen compassed ze hem rondom. 

{50:13} dus waren alle zonen van Aaron in hun glorie, en 

de oblations van de heer in hun handen, voordat alle de 

Congregatie van Israël. 

{50:14} en afwerking van de service op het altaar, dat hij 

het aanbieden van de allerhoogste Almachtige, misschien 
versieren 

{50:15} hij strekte zijn hand naar de cup, en goot 



van het bloed van de druif, hij uitgestort aan de voet van de 

altaar geniet van een sweetsmelling tot de allerhoogste koning 
aller. 

{50:16} dan schreeuwde de zonen van Aaron, en klonk het 

Zilveren trompetten, en maakte een groot lawaai te worden 
gehoord, voor een 

herinnering voor de meest hoge. 

{50:17} dan alle mensen samen hasted, en viel 

naar de aarde op hun gezichten om te aanbidden van hun heer 

Almachtige God, de allerhoogste. 

{50:18} de zangers zong ook lof met hun stem, 

met grote variëteit aan geluiden bestond er zoete melodie. 

{50:19} en het volk smeekten de heer, de meest 

Hoge, door gebed voor hem dat is barmhartig, tot de 

Hoogfeest van de heer werd beëindigd, en ze had klaar zijn 

dienst. 

{50:20} toen hij ging, en hief zijn handen 

de hele congregatie van de kinderen van Israël, geven de 

de zegen van de heer met zijn lippen, en te verheugen in zijn 
naam. 

{50:21} en ze boog zich neer aanbidding aan de 



tweede keer, dat zij zouden ontvangen een zegen uit de 

Allerhoogste. 

{50:22} nu dus zegent gij de God, die 

alleen de wonderlijke dingen doet iedere waar, die exalteth 

onze dagen uit de baarmoeder, en dealeth met ons volgens 

zijn genade. 

{50:23} hij verleent ons vreugde van hart, en dat vrede 

mogelijk in onze dagen in Israël voor altijd: 

{50:24} dat hij zijn genade met ons bevestigen zou, en 

verlos ons op zijn tijd! 

{50:25} er twee wijze van Naties die mijn hart 

verafschuwen, en de derde is geen enkele natie: 

{50:26} die op de bergen van Samaria zitten, en 

zij die onder de Filistijnen, en dat dwaze wonen 

mensen die in Sichem wonen. 

{50:27} Jesus de zoon van Sirach van Jeruzalem heeft 
geschreven 

in dit boek de instructie van begrip en 

kennis, die uit zijn hart weer gegoten van wijsheid. 

{50:28} gezegend is hij die wordt uitgeoefend in deze 



dingen; en hij die layeth hen omhoog in zijn hart wordt 

verstandig. 

{50:29} want als hij ze doen, hij sterk om alle dingen zullen 
worden: 

voor het licht van de heer leidt hem, die geeft de wijsheid om 
te 

de goddelijke. Gezegend zij de naam van de heer voor 
eeuwig. Amen, 

Amen. 

Een gebed van Jezus de zoon van Sirach. 

{51:1} ik zal dank u, O Heer en de koning, en loven 

u, O God, mijn redder: Ik geef lof voor uw naam: 

{51:2} want gij mijn verdediger en helper zijt, en heeft 

mijn lichaam van vernietiging en van de valstrik van behouden 
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de lasterlijke tong, en van de lippen die leugens, smeden en 

mijn helper tegen mijn tegenstanders geweest: 

{51:3} en mij, hebt geleverd volgens de menigte 

ze barmhartigheden en grootheid van uw naam, van de tanden 
van 

hen die waren klaar om te verslinden me, en uit de handen van 



zoals gevraagd na mijn leven, en van de variëteit 

ellende die ik had; 

{51:4} van de verstikking van het vuur van alle kanten, en van 

het midden van het vuur dat ik niet ontstoken; 

{51:5} van de diepte van de buik van de hel, van een 

onrein tong, en leugenachtige woorden. 

{51:6} door een beschuldiging aan de koning van een 
onrechtvaardige 

tong die mijn ziel zelfs tot de dood, mijn leven naderde was in 
de buurt van 

naar de hel onder. 

{51:7} compassed ze me aan elke kant, en er was 

niemand om me te helpen: ik zocht de hulp van mannen, maar 

Er was niets. 

{51:8} toen dacht ik op uw genade, O Heer, en op 

uw daden van oude, hoe gij deliverest zoals wachten voor jou, 

en savest ze uit de handen van de vijanden. 

{51:9} vervolgens hief ik mijn smeekbeden van de aarde, 

en bad voor bevrijding van de dood. 

{51:10} ik verzocht de heer, de vader van mijn heer, 

dat zou hij niet laat me in de dagen van mijn problemen, en in 



de tijd van de trots, wanneer was er geen hulp. 

{51:11} ik zal uw naam voortdurend loven, en zal zingen 

prijst met dankzegging; en dus was mijn gebed gehoord: 

{51:12} want gij savedst mij van de ondergang, en 

heilig mij vanaf het kwaad moment: daarom zal ik geven 

Bedankt, u loven en zegenen ze de naam, O Heer. 

{51:13} toen ik nog jong was, of ooit ging ik in het buitenland, ik 

gewenste wijsheid openlijk in mijn gebed. 

{51:14} ik bad voor haar vóór de tempel, en zal trachten 

haar uit zelfs tot het einde. 

{51:15} Even uit de bloem tot de druif was rijp heeft 

mijn hart behagen in haar: mijn voet ging de juiste manier, van 

mijn jeugd tot gewilde ik haar. 

{51:16} ik boog naar beneden mijn oor een beetje, en ontving 
haar, 

en gat veel leren. 

{51:17} ik profiteerde daarin, daarom zal ik het toeschrijven van 
glorie 

hem, die geven me wijsheid. 

{51:18} want ik beoogde doeleinden te doen na haar, en serieus 
ik 



gevolgd hetgeen goed is; dus zal ik niet beschaamd worden. 

{51:19} mijn ziel heeft geworsteld met haar, en in mijn doen en 
laten 

Ik was precies: Ik strekte mijn handen naar de hemel boven, 

en mijn ignorances van haar medeverantwoordelijk. 

{51:20} ik mijn ziel tot haar gericht, en ik vond haar in 

zuiverheid: Ik heb mijn hart samen met haar van de 

begin, zal daarom ik niet worden foresaken. 

{51:21} mijn hart was bedroefd bij het zoeken naar haar: 
daarom 

heb ik een goede bezit. 

{51:22} de heer heeft mij voor mijn beloning, een tong gegeven 

en ik zal hem daarmee loven. 

{51:23} Draw in de buurt van mij, gij afgeleerd, en wonen in 

het huis van leren. 

{51:24} daarom zijt gij traag, en wat zeg je daartoe 

dingen, zien uw zielen zijn erg dorstig? 

{51:25} ik opende mijn mond, en zei, haar voor kopen 

jezelf zonder geld. 

{51:26} je nek onder het juk brengen, en laat uw ziel 

krijgen instructie: ze is moeilijk bij de hand te vinden. 



{51:27} Zie met je ogen, hoe die ik heb maar weinig 

arbeid, en veel rest hoede hebben gekregen. 

{51:28} leren met een grote som geld te krijgen, en krijgen 

veel goud door haar. 

{51:29} laat uw ziel zich verheugen in zijn genade, en niet 

beschaamd zijn lof. 

{51:30} werk uw werk zeggende, en in zijn tijd dat hij zal 

kun je je beloning 
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