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Susanna 

Die geskiedenis van Susanna [in Daniel] 

Afgesien van die begin van Daniel, stel omdat dit nie in 

die Hebreeus, nóg die vertelling van Bel en die draak. 

{1:1} daar het 'n man in Babilon, genoem Joacim: 

{1:2} en hy het 'n vrou, wie se naam was Susanna, die 

dogter van Chelcias, 'n baie billike vrou en een wat gevrees 

die Here. 

{1:3} haar ouers ook was regverdige en geleer hul 

dogter volgens die Wet van Moses. 

{1:4} nou Joacim was 'n groot ryk man, en het 'n regverdige 

tuin aansluiting tot by sy huis by: en aan hom hom gewend die 
Jode; 

want hy was meer eervolle as alle ander mense. 

{1:5} die dieselfde jaar aangestel was twee van die ou 

van die mense moet regters, soos die Here gesê, wat 

Jesus kom uit Babilon uit antieke regters, wat 

gelyk aan die mense regeer. 



{1:6} hierdie gehou baie by Joacim se huis: en al wat het 

enige groepe in Wet gekom vir hulle. 

{1:7} nou wanneer die mense vertrek weg by middag, 

Susanna het in haar man se tuin te wandel. 

{1:8} en die twee ouderlinge gesien het haar gaan in elke dag, 
en 

loop; sodat hul begeertes was teenoor haar aangesteek. 

{1:9} en hulle perverted hul eie gedagtes, en omgedraai 

weg hul oë, wat hulle dalk nie kyk vir hemel, nóg 

Onthou net uitsprake. 

{1:10} en hoewel hulle albei was gewond met haar liefde, 

maar tog durst nie een shew 'n ander sy hartseer. 

{1:11} want hulle was skaam om te verklaar hul begeertes, wat 

hulle verlange om met haar te doen. 

{1:12} maar hulle het gesien hoe ywerig van dag tot dag te sien 

haar. 

{1:13} en die een sê vir die ander, laat ons nou gaan 

huis: want dit is aandete. 

{1:14} sodat wanneer hulle was uitgegaan, hulle verdeel die een 

van die ander, en draai terug weer hulle gekom het die 



dieselfde plek; en na wat hulle gehad het gevra mekaar die 

oorsaak, erken hulle hul begeertes: dan aangestel hulle 'n 

tyd albei saam, wanneer hulle haar alleen kan vind. 

{1:15} en dit val uit, as hulle 'n pas tyd gekyk, sy gegaan het 

in soos tevore met twee steeds nie geholpe net, en sy was 
verlang om te 

was self in die tuin: dit was warm. 

{1:16} en daar was geen liggaam daar red die twee ouderlinge, 

wat het weggekruip, en haar gekyk. 

{1:17} toe sy vir haar steeds nie geholpe, gesê: Bring vir my olie 
en 

gewas balle, en skakel die tuin deure, wat ek mag was 

my. 

{1:18} en hulle het soos sy bade hulle, en skakel die 

tuin deure, en uitgegaan hulself by privy deure te 

gaan haal die dinge wat hy hulle beveel het: maar hulle het 
gesien 

nie die ouderlinge, want hulle was weggesteek. 

{1:19} nou wanneer die steeds nie geholpe was weg heen, die 
twee 

ouderlinge opgestaan, en hardloop vir haar sê: 



{1:20} dáár, die tuin deure te sluit, dat geen mens kan 

sien ons, en ons is in die liefde met jou; dus toestemming vir 

ons, en leuen met ons. 

{1:21} indien jy verwelk nie, ons sal getuig teen jou, 

wat 'n jong man was Kerkvaders: en dus u het 

stuur weg u steeds nie geholpe van u. 

{1:22} dan Susanna gesug, en gesê, ek is straitened op 

elke kant: as ek hierdie ding doen, dit is dood vir my: en as ek 

doen dit nie ek kan ontsnap jou hande. 

{1:23} dit is beter vir my om te val in jou hande, en nie 

dit doen, as om te sondig in die gesig van die Here. 

{1:24} met wat Susanna gehuil met 'n harde stem: en die 

twee ouderlinge roep teen haar. 

{1:25} dan hardloop die een, en die tuin deur oopgemaak het. 

{1:26} so toe die dienaars van die huis hoor die uitroep in 

die tuin, hulle gejaag by die privy deur, om te sien wat was 

gedoen vir haar. 

{1:27} maar wanneer die ouderlinge het hul saak, verklaar die 

bediendes was grootliks skaam: Daar was nooit so 'n 

verslag gedoen van Susanna. 



{1:28} en 21En die volgende dag, wanneer die mense 

aanmekaargesit was aan haar man Joacim, die twee ouderlinge 
kom 

ook vol van ondeunde verbeelding teen Susanna te sit 

haar dood; 

{1:29} en gesê voor die mense, stuur vir Susanna, die 

dogter van Chelcias, Joacim se vrou. En so het hulle gestuur. 

{1:30} sodat sy gekom het met haar pa en ma, haar 

kinders, en al haar sielsgenoot. 

{1:31} nou Susanna was 'n baie delikate vrou, en 

beauteous om na te kyk. 

{1:32} en hierdie uitdaging mans beveel om haar ontbloot 

in die gesig staar, (want sy was gedek) dat hulle dalk gevul wees 
met haar 

skoonheid. 

{1:33} daarom haar vriende en almal wat haar gesien het wept. 

{1:34} en dan die twee ouderlinge opgestaan in die midst van 
die 

mense, en hul hande op haar kop gelê. 

{1:35} en sy treurend looked op teenoor hemel: vir 

haar hart vertrou in die Here. 



{1:36} en die ouderlinge het gesê, As ons geloop het in die tuin 

alleen, hierdie vrou het gekom met twee steeds nie geholpe en 
skakel die 

tuin deure, en die steeds nie geholpe weg gestuur. 

{1:37} toe 'n jong man, wat daar was weggesteek, gekom het 

haar, en lê met haar. 
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{1:38} dan ons wat staan in 'n hoekie van die tuin, 

sien hierdie boosheid, hardloop vir hulle. 

{1:39} en toe ons sien dat hulle saam, die man ons 

kon hou nie: Hy was sterker as ons, en oopgemaakte die 

deur, en leaped. 

{1:40} maar ongelukkig nie hierdie vrou geneem nie, ons het 
gevra wat die 

jong man was, maar sy sou nie sê vir ons: hierdie dinge doen 

ons getuig. 

{1:41} en dan die vergadering het geglo hulle as diegene wat 

was die ouderlinge en beoordelaars van die mense: sodat hulle 

veroordeel haar dood. 

{1:42} dan Susanna roep met 'n harde stem, en 

gesê, O ewige God, wat die geheime, knowest en 



knowest alles voor hulle word: 

{1:43} u knowest dat hulle valse getuie gedra het 

teen my, en kyk, ek moet sterf; terwyl ek nooit gedoen het 

sulke dinge soos hierdie mans het selfs uitgevind teen 

my. 

{1:44} en die Here hoor haar stem. 

{1:45} daarom wanneer sy gelei is, word dood, sit die 

Here opgewek die Heilige Gees van 'n jong jeug wie se naam 

was Daniël: 

{1:46} wat roep met 'n harde stem en ek is duidelik uit die 

bloed van hierdie vrou. 

{1:47} dan al die mense draai hulle teenoor hom, en 

gesê: wat beteken hierdie woorde wat u maaksel gepraat? 

{1:48} toe hy staan in die midde van hulle sê, is julle 

sulke dwase, julle seuns van Israel, wat sonder eksamen of 

kennis van die waarheid julle het veroordeel 'n dogter van 

Israel? 

{1:49} keer weer terug na die plek van oordeel: vir hulle 

valse getuie teen haar gedra het. 

{1:50} wherefore al die mense draai weer in haas, en 



die ouderlinge vir hom gesê: kom, sit onder ons, en 

shew dit ons sien God het gegee jou die eer van 'n 

leraar. 

{1:51} dan Daniel vir hulle gesê, hierdie twee sit eenkant 

een ver van 'n ander, en ek sal hulle ondersoek. 

{1:52} so wanneer hulle was asunder een van mekaar, sit 

hy genoem een van hulle, en vir hom gesê, O u daardie kuns 

waxen ou in boosheid, nou u sondes wat u maaksel 

toegewyde aforetime is aan die lig gekom. 

{1:53} vir u maaksel vals oordeel uitgespreek en maaksel 

veroordeel die onskuldige en maaksel laat die skuldige gaan 
vry; 

maar die Here sê, die onskuldige en regverdige sal u 

slaan nie. 

{1:54} nou dan, as u maaksel gesien haar, vertel my, onder 

Watter boom jy sawest hulle companying saam? Wat 

beantwoord, onder 'n mastick boom. 

{1:55} en Daniel gesê het, baie goed; u maaksel het teen 

jou eie kop; vir selfs nou die engel van God het 

ontvang die vonnis van God aan jou in twee gesny. 



{1:56} sodat hy hom opsy, en beveel het om te bring die 

ander, en sê vir hom, O u saad van Chanaan, en nie 

van Juda, skoonheid het jou mislei, en begeertes het verdraai 

jou hart. 

{1:57} dus het julle gehandel oor die dogters van Israel, 

en hulle vrees companied met jy: maar die dogter van 

Juda sou nie my jou boosheid. 

{1:58} nou dus vertel my, onder watter boom het u 

neem hulle saam companying? Wat beantwoord onder 'n 

Holm boom. 

{1:59} dan Daniel vir hom gesê, goed; u ook maaksel 

het teen jou eie kop: vir die engel van God waiteth 

met die swaard aan jou in twee gesny, dat hy jou kan vernietig. 

{1:60} met wat al die vergadering roep met 'n harde 

stem, en geprys God, wat saveth hulle wat in hom vertrou. 

{1:61} en hulle ontstaan teen die twee ouderlinge, vir Daniel 

het skuldig bevind hulle van valse getuie deur hul eie mond: 

{1:62} en volgens die Wet van Moses hulle het tot by die 

hulle in sulke soort soos hulle selfs bedoel is om te doen om hul 

buurvrou: en hulle sit hulle dood. Dus die onskuldige 



bloed was dieselfde dag gered. 

{1:63} dus Chelcias en sy vrou geprys God vir 

hulle dogter Susanna, met Joacim haar man, en al 

die geslagte, want daar was geen oneerlikheid in haar gevind. 

{1:64} vanaf daardie dag heen was Daniel het in groot 

reputasie in die oë van die mense 
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