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1 Esdras 

Die eerste boek van Esdras 

{1:1} en Josias gehou die fees van die Pasga in 

Jerusalem vir sy Here en aangebied die Pasga die 

veertiende dag van die eerste maand; 

{1:2} nadat die priesters volgens hul daaglikse stel 

kursusse, arrayed in lang kledingstukke, in die tempel van die 

Here. 

{1:3} en hy het vir die Leviete, die Heilige bedienaars van 

Israel, dat hulle moet hallow hulleself aan die Here, tot 

stel die Heilige ark van die Here in die huis dat koning Salomo 

die seun van Dawid het gebou: 

{1:4} en gesê het, julle sal nie meer dra die ark op jou 

skouers: nou dien die Here jou God, en 

bedien vir sy volk Israel, en berei jy na jou 

gesinne en kindreds, 

{1:5} According voorgeskryf Dawid die koning van Israel, 



en volgens die Prag van Salomo sy seun: en 

staan in die tempel volgens die verskeie waardigheid van 

die families van die Leviete, wat bedien in die teenwoordigheid 

van jou broeders die kinders van Israel, 

{1:6} aanbod die Pasga in volgorde, en maak gereed die 

offers vir jou broers, en hou die Pasga 

volgens die gebod van die Here, wat is 

gegee aan Moses. 

{1:7} en vir die mense wat gevind was daar Josias 

dertig duisend lammers en kinders en drie duisend gegee het 

kalwers: hierdie dinge is gegee van die koning se toelae, 

according soos hy belowe, om die mense, die priesters, en 

aan die Leviete. 

{1:8} en Helkias, Sagaria en Syelus, die landvoogde 

van die tempel aan die priesters gegee het vir die Pasga twee 

duisend en ses honderd skape, en drie honderd kalwers. 

{1:9} en Jeconias, en Samaias en Natánael sy 

broer, en Assabias, en Ochiel en Joram, owerstes oor 

duisende, vir die Leviete gegee het vir die Pasga vyf 

duisend skaap, en sewe honderd kalwers. 



{1:10} en wanneer hierdie dinge gedoen, die priesters en 

Leviete, nadat die ongesuurde brood, staan in baie comely 

volgorde volgens die kindreds, 

{1:11} en volgens die verskeie dignities van die 

pa's, voor die mense, om te bied aan die Here, soos dit is 

in die boek van Moses geskryf: en het hulle dus die 

oggend. 

{1:12} en hulle die Pasga met vuur, soos gebraaide 

appertaineth: soos die opofferings, hulle sod hulle in brons 

potte en panne met 'n goeie savour, 

{1:13} en stel hulle voor al die mense: en daarna 

hulle voorberei vir hulself en vir die priesters hul 

broers, die seuns van Aäron se. 

{1:14} want die priesters aangebied die vet tot nag: en die 

Leviete voorberei vir hulself, en die priesters hul 

broers, die seuns van Aäron se. 

{1:15} die Heilige singers ook, die seuns van Asaph, was 

hul orde, volgens die aanstelling van David, te wete, 

Asaph, Sagaria, en Jeduthun, wat was van die koning se 

gevolg. 



{1:16} verder het die poortwagters was by elke hek; Dit was nie 

wettige vir enige van sy gewone diens: vir hul 

broeders die Leviete voorberei vir hulle. 

{1:17} was dus die dinge wat behoort aan die 

offers van die Here bereik in daardie dag, dat hulle 

dalk hou die Pasga, 

{1:18} en bied offers op die altaar van die Here, 

volgens die gebod van die koning Josias. 

{1:19} sodat die kinders van Israel wat teenwoordig was gehou 

die Pasga op daardie tyd, en die fees van soet brood sewe 

dae. 

{1:20} en so 'n Pasga was nie gehou in Israel sedert 

die tyd van die profeet Samuel. 

{1:21} Ja, al die konings van Israel gehou nie so 'n 

Pasga as Josias, en die priesters en die Leviete, en die 

Jode, gehou met alle Israel wat gevind is by woning 

Jerusalem. 

{1:22} in die agttiende jaar van die bewind van Josias was 

Hierdie Pasga gehou. 

{1:23} en die werke of Josias was regop voor sy 



Here met 'n hart vol van godliness. 

{1:24} soos vir die dinge wat gekom het om te slaag in sy tyd, 

hulle is geskryf in voormalige tye, concerning diegene wat 

gesondig, en het wickedly teen die Here bo alle mense 

en koninkryke, en hoe hulle grieved hom baie, so 

dat die woorde van die Here opgestaan het teen Israel. 

{1:25} nou na al hierdie dade van Josias dit gekom het om te 
slaag, 

dat Farao die koning van Egipte gekom het om in te samel 
oorlog by 

Carchamis op Euphrates: en Josias teen hom uitgegaan. 

{1:26} maar die koning van Egipte gestuur om te sê: wat 

het ek te doen met u, O koning van Judea? 

{1:27} ek is nie uitgestuur van die Here God teen jou; 

vir my oorlog is op Euphrates: en nou is die Here met my, 

Ja, die Here is met my hasting my vorentoe: vertrek vanaf 

my, en nie teen die Here. 

{1:28} howbeit Josias het nie skakel terug sy chariot uit 

hom, maar onderneem om te veg met hom, nie oor die 

woorde van die profeet Jeremy gepraat deur die mond van die 

Here: 



{1:29} maar aangesluit by stryd met hom in die plain van 
Magiddo, 

en die prinse gekom teen koning Josias. 

{1:30} toe sê die koning vir sy dienaars, dra my 

weg uit die stryd; want ek is baie swak. En 

onmiddellik sy dienaars het hom weg uit die stryd. 

{1:31} dan genader hy tot op sy tweede chariot; en word 

teruggebring na Jerusalem gesterf en is begrawe in sy 

pa se sepulchre. 

{1:32} en in alle Jodedom hulle mourned vir Josias, Ja, 
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Jeremy die profeet klaaglied vir Josias, en die hoof mans 

met die vroue gemaak lamentation vir hom vir hierdie dag: 

en dit was gegee vir 'n Ordonnansie gedoen moet word 

voortdurend in al die nasie van Israel. 

{1:33} hierdie dinge is geskryf in die boek van die stories 

van die konings van Juda, en elke een van die dade wat Josias 

het, en sy heerlikheid, en sy begrip in die Wet van die 

Here, en die dinge wat hy voorheen gedoen het, en die dinge 

nou sy, is gerapporteer in die boek van die konings van Israel 



en Judea. 

{1:34} en die mense het Joachaz die seun van Josias, en 

hom gemaak koning in plaas van Josias sy vader, toe hy 

drie en twintig jaar oud. 

{1:35} en hy reigned in Judea en in Jerusalem drie 

maande: en dan die koning van Egipte AR hom uit 

reigning in Jerusalem. 

{1:36} en hy stel 'n belasting op die grond van 'n honderd 

talente silwer en een talent goud. 

{1:37} die koning van Egipte het ook koning Joacim sy 

broer koning van Judea en Jerusalem. 

{1:38} en hy gebind Joacim en die edeles: maar Zaraces 

sy broer hy apprehended, en hom uit Egipte gebring. 

{1:39} vyf en twintig jaar oud was Joacim wanneer hy 

koning gemaak is in die grond van Judea en Jerusalem; en hy 

het bose voor die Here. 

{1:40} wherefore teen hom Nabuchodonosor die koning 

van Babilon het, en hom gebind met 'n ketting van brons, 

en gedra hom in Babilon. 



{1:41} Nabuchodonosor ook geneem het van die Heilige 
vaartuie van 

die Here, hulle meegevoer en stel hulle in sy eie 

tempel in Babilon. 

{1:42} maar daardie dinge wat van hom, en van 

sy uncleaness en impiety, is geskryf in die Kronieke van 

die konings. 

{1:43} en Joacim sy seun reigned in sy plek: hy is 

gemaak koning wat agtien jaar oud; 

{1:44} en reigned maar drie maande en tien dae in 

Jerusalem; en het bose voor die Here. 

{1:45} so na 'n jaar Nabuchodonosor gestuur en veroorsaak 

hom in Babilon gebring word met die Heilige vaartuie van die 

Here; 

{1:46} en gemaak Zedechias koning van Judea en Jerusalem, 

toe was hy een en twintig jaar oud; en hy reigned 

elf jaar: 

{1:47} en hy het bose ook in die gesig van die Here, en 

versorg nie die woorde wat gepraat was vir hom deur die 

profeet Jeremy uit die mond van die Here. 



{1:48} en na daardie koning Nabuchodonosor het gemaak 

hom om te sweer by die naam van die Here, hy self, forswore 

en rebellie; en harde sy nek, sy hart, hy 

oortree die wette van die Here, die God van Israel. 

{1:49} die landvoogde ook van die mense en van die priesters 

het baie dinge teen die wette, en verby al die 

pollutions van alle nasies, en besoedel die tempel van die Here, 

wat geheilig is in Jerusalem. 

{1:50} Nevertheless die God van hul vaders gestuur deur sy 

boodskapper te roep hulle terug, omdat hy hulle gespaar en 

sy tabernacle ook. 

{1:51} maar hulle het sy boodskappers in bespotting ervaar; en, 
kyk, 

Wanneer die Here het vir hulle, hulle het 'n sport van sy 

profete: 

{1:52} So ver heen dat hy, word wroth met sy mense 

vir hul groot ungodliness, beveel die konings van die 

Chaldees kom teenaan hulle; 

{1:53} wat het hulle jongmanne met die swaard, Ja, 

selfs binne die kompas van hul Heilige tempel, en gespaar 



nóg jong man nóg huishulp, ou man of kind, onder 

hulle; want hy het alles in hul hande. 

{1:54} en hulle het al die Heilige vaartuie van die Here, 

Beide groot en klein, met die bloedvate van die ark van God, en 

die koning se skatte, en hulle meegevoer in Babilon. 

{1:55} soos vir die huis van die Here, hulle brand dit, en 

rem af die mure van Jerusalem, en stel vuur op haar 

torings: 

{1:56} en vir haar heerlike dinge, hulle nooit opgehou 

totdat hulle verteer en hulle gebring het al tot nul: en 

die mense wat nie met die swaard was weggeroof hy uitgevoer: 

Babilon: 

{1:57} wat bediendes om hom en sy kinders, tot geword 

die Persians reigned, vervul die woord van die Here gepraat 

deur die mond van Jeremy: 

{1:58} totdat die grond geniet het haar sabbaths, die hele 

tyd van haar verwoesting sal sy rus, tot die volle termyn van 

sewentig jaar. 

{2:1} in die eerste jaar van Cyrus koning van die Persians, wat 

die woord van die Here kan bereik word, wat hy gehad het 



belowe deur die mond van Jeremy; 

{2:2} die Here opgewek die gees van Cyrus die koning van 

die Persians, en hy het Proklamasie deur al sy 

Koninkryk, en ook deur skrif, 

{2:3} gesegde, dus sê Cyrus koning van die Persians; Die 

Here van Israel, die Allerhoogste Here, het my koning van 
gemaak 

die hele wêreld, 

{2:4} en beveel my om hom 'n huis te bou 

Jerusalem in die Jodedom. 

{2:5} indien dus daar word enige van julle wat van sy 

mense, laat die Here, selfs sy Here, word met hom en laat hom 

optrek na Jerusalem wat in Judea is, en bou die huis van 

die Here van Israel: want hy is die Here wat binne in 

Jerusalem. 

{2:6} elkeen wat dan woon in die plekke oor, laat hulle 

help hom, dié, ek sê, wat is sy bure, met goud, 

en met silwer, 

{2:7} met geskenke, met perde, en beeste, en ander 

dinge, wat het is soos uiteengesit deur vow, vir die tempel van 
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die Here in Jerusalem. 

{2:8} dan die hoof van die gesinne van Judea en van die 

stam van Benjamin opgestaan; die priesters ook, en die Leviete, 

en al hulle wie se verstand die Here na boontoe geskuif het en 

bou 'n huis vir die Here in Jerusalem, 

{2:9} en hulle wat het ronde oor hulle, en oorkom 

hulle in alle dinge met silwer en goud, met perde en 

beeste, en met baie baie gratis geskenke van 'n groot aantal 

wie se gedagtes was geroer daarmee. 

{2:10} koning Cyrus ook gebring heen die Heilige vaartuie, 

Watter Nabuchodonosor het uitgevoer weg van Jerusalem, 

en in sy tempel van afgod opgestel het. 

{2:11} nou wanneer Cyrus koning van die Persians het gebring 

hulle heen, hy hulle aan gelewer Mithridates sy Tesourier: 

{2:12} en deur hom was hulle gelewer om Sanabassar die 

goewerneur van Judea. 

{2:13} en dit was die getal van hulle; 'N duisend 

goue koppies, en 'n duisend silwer, censers van silwer 

twintig nege, skale van goue dertig, en silwer twee duisend 



vier honderd en tien, en 'n duisend ander vaartuie. 

{2:14} sodat al die skepe van goud en silwer, wat was 

vyf duisend vier honderd meegevoer, was threescore 

en nege. 

{2:15} dit was terug deur Sanabassar, bymekaar gebring 

met hulle van die captivity, vanaf Babilon na Jerusalem. 

{2:16}, maar in die tyd van Artexerxes koning van die Persians 

Belemus, en Mithridates, en Tabellius, en Rathumus, 

en Beeltethmus en Semellius die Sekretaris, met ander 

wat was in Kommissie met hulle woning in Samaria 

en ander plekke, het vir hom geskryf is teen hulle wat het in 

Judea en Jerusalem hierdie briewe volg; 

{2:17} aan king Artexerxes ons Here, u dienaars, 

Rathumus die storywriter, en Semellius die tolk, en die 

res van hul Raad, en die regters wat in Celosyria en 

Phenice. 

{2:18} word dit nou bekend aan die Here koning, wat die Jode 

wat is tot jy ons kom in Jerusalem, wat 

rebels en aansteeklike Stad, die marketplaces, bou en 

die mure daarvan herstel en lê die fondament van die tempel. 



{2:19} nou as hierdie Stad en die mure daarvan word 
saamgestel 

weer, hulle sal nie net weier om te gee huldeblyk, maar ook 
rebelleer 

teen konings. 

{2:20} en forasmuch as die dinge met betrekking tot die 

tempel is nou in die hand, ons dink dit kom nie tot sodanige 
verwaarloos 

'n saak, 

{2:21}, maar om te praat vir ons Here die koning, om die 
bedoeling 

dat, as dit u plesier word dit kan gesoek word in die boeke 

van u vaders: 

{2:22} en u sal vind dat in die Kronieke wat 

geskryf oor hierdie dinge, en sal verstaan wat 

daardie Stad was rebels, ontstellende konings en stede: 

{2:23} en wat die Jode was rebels en verhewe 

wars altyd daarin; vir die wat veroorsaak dat selfs hierdie Stad 
was 

gemaak verlate. 

{2:24} daarom nou ons verklaar: u, O Here 



die koning, dat indien hierdie Stad gebou word weer, en die 
mure daarvan 

stel opnuut, u sal vanaf voortaan het geen gang 

in Celosyria en Phenice. 

{2:25} en dan die koning geskryf het terug weer te Rathumus 
die 

storywriter, Beeltethmus, te Semellius die tolk, en om 

die res wat in Kommissie en bewoners in Samaria was 

en Sirië en Phenice, na hierdie wyse; 

{2:26} ek gelees het die epistle wat julle vir my gestuur het: 

Daarom beveel ek maak ywerig soek, en dit het 

is gevind dat daardie Stad was vanaf die begin oefen 

teen konings; 

{2:27} en die mans daarin gekry om rebellie en 

oorlog: en wat magtige konings en kwaai was in Jerusalem, 

wat reigned en exacted tributes in Celosyria en Phenice. 

{2:28} nou dus ek het beveel het om dié 

mans van die bou van die Stad, en ag geneem moet word dat 
daar 

nie meer gedoen word 

{2:29} en wat dié uitdaging werkers voortgaan nie verder 



tot die ergernis van konings, 

{2:30} dan king Artexerxes sy briewe gelees word, 

Rathumus, en Semellius die tolk, en die res wat was 

Kommissie met hulle verwydering in gou teenoor 

Jerusalem met 'n troop van waens en 'n menigte van 

mense in stryd skikking, begin hinder die bouers; en die 

bou van die tempel in Jerusalem opgehou tot die tweede 

jaar van die bewind van Darius koning van die Persians. 

{3:1} nou toe Darius reigned, hy het 'n groot fees 

vir al sy vakke, en vir al sy huishouding, en vir almal 

die prinse van Media en Persië, 

{3:2} en aan al die landvoogde en owerstes en 

lieutenants wat was onder hom, vanaf Indië tot Ethiopië, 

van 'n honderd en twintig en sewe provinsies. 

{3:3} en wanneer hulle het geëet en dronkbestuur, en word 

tevrede was weg huis toe Darius die koning gegaan het in 

sy bedchamber, geslaap en gou na awaked. 

{3:4} dan drie jong mans, wat was van die lyfwag wat 

saamgevat is die koning se liggaam, het een na die ander; 

{3:5} laat elke een van ons praat 'n sin: hy wat moet 



oorkom, en wie se vonnis mag lyk of wyser as die 

ander, vir hom sal die koning Darius gee groot geskenke, en 

groot dinge in token of oorwinning: 

{3:6} soos, te clothed in pers, om te drink in goud, en om 

slaap op goud, en 'n chariot met bridles van goud, en 'n 

headtire van fyn linne, en 'n ketting oor sy nek: 

{3:7} en hy sal sit langs Darius as gevolg van sy 

wysheid, en rnoet genaamd Darius sy neef. 

{3:8} en dan elke een het geskryf sy vonnis, verseël dit, 

en lê dit onder koning Darius sy kussing; 

{3:9} en gesê dat, wanneer die koning is gestyg, sommige sal 

gee hom die geskrifte; en van wie se kant die koning en die 

drie prinse van Persië mag oordeel dat sy vonnis is die 
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wysstes, vir hom sal die oorwinning gegee word, soos 
aangestel. 

{3:10} die eerste geskryf, wyn is die sterkste. 

{3:11} die tweede geskryf, die koning is die sterkste. 

{3:12} die derde geskryf, vroue is sterkste: maar bogenoemde 

alle dinge waarheid beareth weg die oorwinning. 



{3:13} nou wanneer die koning was gestyg, hulle het hul 

geskrifte, het hulle vir hom: gelewer en hy lees hulle: 

{3:14} en heen stuur hy al die prinse van genoem 

Persië en Media, en die landvoogde, en die owerstes, en 

die lieutenants, en die hoof beamptes; 

{3:15} en sit hom in die koninklike setel van oordeel; 

en die geskrifte was lees voor hulle. 

{3:16} en hy gesê het, roep die jong mans, en hulle sal 

verklaar hul eie sinne. Sodat hulle genoem was, en het gekom 

in. 

{3:17} en hy vir hulle gesê: verklaar vir ons jou gedagtes 

rakende die geskrifte. Dan begin die eerste, wat het 

gepraat van die krag van wyn; 

{3:18} en hy het gesê so, O julle mans, hoe uitverkorenes sterk 

is wyn! dit causeth alle mans om te hoor wat dit drink: 

{3:19} dit maketh die gedagte van die koning en van die 

wese kind moet alle een; van die bondman en van die 

Freeman, van die arm man en van die ryke: 

{3:20} dit ook elke gedagte in jollity en mirth, turneth 

sodat 'n mens remembereth nóg hartseer of skuld: 



{3:21} en dit maketh elke hart ryk, sodat 'n mens 

remembereth nóg koning of goewerneur; en dit maketh om te 

praat alles deur talente: 

{3:22} en wanneer hulle in hul koppies, hulle vergeet hulle 

is lief vir beide vriende en broers, en 'n bietjie na teken uit 

swaarde: 

{3:23} maar wanneer hulle van die wyn, hulle onthou 

nie wat hulle gedoen het. 

{3:24} O julle mans, is nie wyn die sterkste, wat enforceth 

dus doen? En wanneer hy het so gepraat, hy sy vrede gehou. 

{4:1} dan die tweede, wat gepraat het van die krag van 

die koning het begin om te sê, 

{4:2} O julle mans, nie mans uitblink in krag wat dra 

reël oor see en land en alle dinge in hulle? 

{4:3} maar tog die koning is meer magtige: want hy is Here van 
almal 

Hierdie dinge, en het heerskappy oor hulle; en hoegenaamd 

Hy commandeth hulle hulle doen. 

{4:4} as hy bie hulle maak oorlog die een teen die ander, 

hulle doen dit: as hy stuur hulle teen die vyande, hulle gaan, 



en berge mure en torings afbreek. 

{4:5} hulle dood is weggeroof en kundig nie die 

koning se gebod: as hulle die oorwinning kry, hulle bring die 
hele 

om die koning, as ook die bederf, as alles anders. 

{4:6} Likewise vir diegene wat geen soldate, en het nie 

te doen het met oorloë, maar gebruik husbundry, wanneer 
hulle afgemaai het 

weer dit wat hulle gesaai het, hulle bring dit na die koning, 

en noop mekaar om hulde te bring aan die koning. 

{4:7} en tog is hy maar een mens: as hy beveel om dood te 
maak, 

hulle doodmaak; As hy beveel om te spaar, spaar hulle; 

{4:8} as hy beveel smite, hulle smite; As hy beveel 

maak verlate, maak hulle verlate; As hy beveel om te 

bou, hulle bou; 

{4:9} as hy beveel om te kap, hulle kap; As hy 

beveel om te plant, hulle plant. 

{4:10} sodat al sy mense en sy leër aan hom gehoorsaam: 

verder hy lieth, hy eateth en drinketh, en 

taketh sy rus: 



{4:11} en dit hou kyk ronde oor hom, nóg 

kan enige een vertrek, en sy eie besigheid, nóg doen 

ongehoorsaam hulle hom in enige ding. 

{4:12} O julle mans, hoe behoort nie die koning word mightiest, 

wanneer hulle sulke soort hy gehoorsaam is? En hy sy tong 
gehou. 

{4:13} dan die derde, wat gepraat het van vroue, en 

die waarheid, (was Zorobabel) begin praat. 

{4:14} O julle mans, dit is nie die groot koning, nóg die 

menigte van mans, nóg is dit wyn, wat excelleth; Wie is dit 

dan wat hulle ruleth, of het die gemeer.skap se briewe oor 
hulle? is 

hulle nie vroue? 

{4:15} vroue het gedra die koning en al die mense wat 

Beer reël deur see en land. 

{4:16} ewe van hulle het hulle gekom: en hulle nourished hulle 

UP wat geplant die wingerde, van waaruit die wyn kom. 

{4:17} dit maak ook klere vir mans; Dit bring 

heerlikheid vir mans; en sonder vroue kan mans wees nie. 

{4:18} Ja, en as mans versamel saam goud en 

silwer, of enige ander mooi ding, doen hulle nie liefde 'n vrou 



wat is comely in guns en skoonheid? 

{4:19} en al daardie dinge gaan, doen hulle nie Kaapse 
Ordonnansie op, laat 

en selfs met oop mond los hul oë vinnig op haar; en 

het nie alle mans meer begeerte vir haar as vir silwer of 

goud, of enige mooi ding hoegenaamd? 

{4:20} 'n man leaveth sy eie Vader wat grootgeword met hom, 

en sy eie land, en cleaveth vir sy vrou. 

{4:21} hy sticketh om sy lewe met sy vrou spandeer nie. en 

remembereth nóg Vader, nóg ma, nóg land. 

{4:22} deur dit ook julle moet weet dat vroue het 

heerskappy oor jou: Moenie julle nie arbeid en toil, en gee en 

bring al die vrou? 

{4:23} Ja, 'n mens taketh sy swaard en sy manier om te goeth 

beroof en te steel, te seil op die see en op riviere; 

{4:24} looketh op 'n Leeu en goeth in die 

duisternis; en wanneer hy het gesteel, bedorwe en beroof, hy 

bring dit na sy liefde. 
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{4:25} wherefore 'n man liefhet om sy vrou beter as Vader 



of ma. 

{4:26} Ja, baie daar word wat uit hul wits loop het 

vir vroue, en raak bediendes vir hul sakes. 

{4:27} baie ook het tot niet gegaan, het gefouteer en gesondig, 

vir vroue. 

{4:28} en nou wil julle nie glo my? is nie die koning 

groot in sy krag? doen nie alle streke vrees aan hom vat? 

{4:29} nog het ek sien hom en Apame die koning se 

concubine, die dogter van die voortreflike Bartacus, sit by 

die regterhand van die koning, 

{4:30} en neem die kroon van die koning se kop, en 

stel dit op haar eie kop; sy ook getref die koning met 

haar linkerhand. 

{4:31} en nog hiervoor al die koning gaped en oom beskou op 

haar met oop mond: as sy gelag op hom, hy het gelag 

ook: maar as sy enige misnoeë op hom geneem het, was die 
koning 

fain om platter, dat sy dalk word versoen om hom weer. 

{4:32} O julle mans, hoe kan dit wees, maar vroue moet word 

sterk, sien hulle dus doen? 



{4:33} en dan die koning en die prinse gekyk een op 

'n ander: so het hy begin om te praat van die waarheid. 

{4:34} O julle mans, is nie vroue sterk? groot is die 

aarde, hoë is die hemel, aangedoen is die son in sy kursus, vir 

Hy compasseth die hemel ronde oor, en sy fetcheth 

kursus weer na sy eie plek in een dag. 

{4:35} is hy nie groot dat maketh hierdie dinge? dus 

groot is die waarheid, en sterker as alle dinge. 

{4:36} die aarde crieth op die waarheid, en die hemel 

dit blesseth: alle werke skud en Beef by dit, en dit is 

Geen onregverdiges ding. 

{4:37} wyn is goddelose gegee, die koning is aansteeklike, vroue 
is 

uitdaging, al die kinders van mans is goddelose gegee, en so 
word alle 

hul uitdaging werke; en daar is geen waarheid in hulle; in hul 

ongeregtigheid ook hulle sal nie verlore sal gaan. 

{4:38} soos vir die waarheid, dit endureth, en is altyd sterk; 

dit liveth en conquereth vir evermore. 

{4:39} met haar daar is geen aanvaarding van persone of 

beloon; maar sy doen sonder, die dinge wat net, en refraineth 



van onregverdige en goddelose gegee alles; en alle mans goed 
soos 

van haar werke. 

{4:40} nóg in haar oordeel is enige ongeregtigheid; 

en sy is die krag, Koninkryk, krag en heerlikheid, van al 

ouderdomme. Geseënd wees die God van waarheid. 

{4:41} en met wat hy sy vrede gehou. En al die mense 

dan skree, en gesê het, is groot waarheid, en magtige bo alles 

dinge. 

{4:42} toe het die koning vir hom gesê, vra wat u verwelk 

meer as is aangestel in die skrif, en ons sal dit gee 

u, omdat u kuns gevind wysstes; en u sal volgende sit 

my, en my neef sal genoem word. 

{4:43} dan sê hy vir die koning, onthou u vow, 

wat u maaksel vowed bou Jerusalem, in die dag wanneer 

u camest aan u Koninkryk, 

{4:44} en stuur al die doppe wat geneem is 

weg uit Jerusalem, wat Cyrus eenkant, wanneer hy 

vowed vernietig Babilon, en stuur hulle weer ook. 

{4:45} u ook maaksel vowed te bou die tempel, 



wat die Edomites verbrand wanneer Judea was verlate gemaak 

deur die Chaldees. 

{4:46} en nou, O lord die koning, dit is wat ek 

vereis, en wat ek van jou begeer, en dit is die princely 

liberality voort te gaan nie uit uself: ek begeer dus wat 

jy maak goeie die vow, die prestasie waarvan met 

jou eie mond u maaksel vowed aan die koning van die hemel. 

{4:47} dan Darius die koning opgestaan, en soen hom, 

en vir al die treasurers briewe vir hom geskryf en 

lieutenants en owerstes en landvoogde, wat hulle moet 

veilig oordra op hul manier hom, sowel as almal wat gaan 

met hom na Jerusalem te bou. 

{4:48} hy geskryf letters ook vir die lieutenants wat was 

in Celosyria en Phenice, en vir hulle in Libanus, wat 

hulle moet seder hout bring van Libanus vir Jerusalem, 

en dat hulle die Stad met hom moet bou. 

{4:49} verder het hy geskryf vir al die Jode wat uitgegaan 

van sy realm op in Jodedom, rakende hul vryheid, wat 

Geen beampte, geen heerser, geen armoedige, nóg tesourier, 
moet 



geweld aangaan om hul deure; 

{4:50} en dat al die land wat hulle hou moet word 

gratis sonder huldeblyk; en dat die Edomites behoort te gee 

die dorpe van die Jode wat dan hulle gehou: 

{4:51} Ja, dat daar behoort jaarliks gegee twintig 

talente op die bou van die tempel, tot die tyd dat dit 

gebou is; 

{4:52} en ander tien talente jaarliks, handhaaf die gebrande 

offers op die altaar elke dag, want hulle het 'n 

gebod tot Sewentien bied: 

{4:53} en dat al hulle wat gegaan het uit Babilon te bou 

die Stad behoort het gratis vryheid, as goed hulle as hul 

nageslag, en al die priesters wat weggegaan. 

{4:54} hy geskryf het ook rakende. die koste en die 

priesters se vestments waarin hulle bedien; 

{4:55} en ook vir die koste van die Leviete, word 

gegee tot die dag wat die huis is klaar, en 

Jerusalem builded up. 

{4:56} en hy beveel het om te gee vir alles wat die Stad gehou 

Pensioene en lone. 



{4:57} hy gestuur weg ook al die skepe van Babilon, 

dat Cyrus het wat opsy gesit is; en alle dat Cyrus in gegee het 

gebod, dieselfde gehef word hy ook gedoen moet word, en 

gestuur vir Jerusalem. 

{4:58} nou wanneer hierdie jong man was weg heen, hy 

opgelig word sy gesig na die hemel teenoor Jerusalem, en 
geprys 

die koning van die hemel, 
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{4:59} en genoemde, van u kom oorwinning, van u 

30Dit wysheid, en jou is die heerlikheid, en ek is u dienaar. 

{4:60} geseën kuns u, wat my wysheid maaksel gegee: vir 

om jou ek dank, O Here van ons vaders. 

{4:61} en sodat hy het die briewe, uitgegaan en gekom 

toe, en vertel dit al sy broeders. 

{4:62} en hulle die God van hul vaders, geprys omdat 

Hy het hulle gegee vryheid en vryheid 

{4:63} optrek, en Jerusalem en die tempel te bou 

wat deur sy naam genoem word: en hulle feasted met 

instrumente van musick en vrolikheid sewe dae. 



{5:1} hierna was die vernaamste manne van die gesinne 

gekies volgens hulle stamme, om te gaan met hul vrouens 

en seuns en dogters, met hul menservants en 

maidservants, en hul beeste. 

{5:2} en Darius gestuur met hulle 'n duisend ruiters, 

totdat hulle het gebring hulle terug na Jerusalem veilig, en 

met musiekblyspel [instrumente] tabrets en flutes. 

{5:3} en al hul broeders gespeel, en hy het hulle gaan 

UP saam met hulle. 

{5:4} en hierdie is die name van die mans wat opgeskuif, 

volgens hul gesinne onder hul stamme, na hul 

verskeie koppe. 

{5:5} die priesters, die seuns van Phinees die seun van Aäron se: 

Jesus die seun van Josedec, die seun van Saraias, en Joacim die 

seun van Zorobabel, die seun van Salathiel, van die huis van 

David, uit die geslagte van Phares, van die stam van Juda; 

{5:6} wat het wyse sinne voor Darius die koning van 

Persië in die tweede jaar van sy bewind, in die maand Nisan, 

wat is die eerste maand. 

{5:7} en dit is hulle van die Jodedom wat vandaan op die 



captivity, waar het hulle as vreemdelinge, wie 

Nabuchodonosor die koning van Babilon het meegevoer tot 

Babilon. 

{5:8} en hulle het teruggegaan na Jerusalem en na die ander 

dele van die Jodedom, elke mens na sy eie Stad, wat gekom het 
met 

Zorobabel, met Jesus, Nehemias, en Sagaria, en 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus en Baana, hul gidse. 

{5:9} die getal van hulle van die nasie, en hul 

landvoogde, seuns van Phoros, twee duisend 'n honderd 

sewentig en twee; die seuns van Saphat, vier honderd sewentig 

en twee: 

{5:10} die seuns van Ares, sewe honderd vyftig en ses: 

{5:11} die seuns van Phaath Moab, twee duisend agt 

driehonderd en twaalf: 

{5:12} die seuns van Elam, 'n duisend twee honderd vyftig 

en vier: die seuns van Zathul, nege honderd veertig en vyf: 

die seuns van Corbe, sewe honderd en vyf: die seuns van Bani, 

ses honderd veertig en agt: 



{5:13} die seuns van Bebai, ses honderd en twintig en drie: 

die seuns van Sadas, drie-duisend twee honderd en twintig en 

twee: 

{5:14} die seuns van Adonikam, ses honderd sestig en 

sewe: die seuns van Bagoi, twee duisend sestig en ses: die 

seuns van Adin, vier honderd vyftig en vier: 

{5:15} die seuns van Aterezias, negentig en twee: die seuns van 

Ceilan en Azetas threescore en sewe: die seuns van Azuran, 

vier honderd dertig en twee: 

{5:16} die seuns van Ananias, 'n honderd en een: die seuns 

van Arom, dertig twee: en die seuns van Bassa, drie honderd 

twintig en drie: die seuns van Azephurith, 'n honderd en 

twee: 

{5:17} die seuns van Meterus, drie duisend en vyf: die 

seuns van Bethlomon, 'n honderd en twintig en drie: 

{5:18} hulle van Netophah, vyftig en vyf: hulle van 

Anathoth, 'n honderd vyftig en agt: hulle van Bethsamos, 

veertig en twee: 

{5:19} hulle van Kiriathiarius, twintig en vyf: hulle van 

Caphira en Beroth, sewe honderd veertig en drie: hulle van 



Pira, sewe honderd: 

{5:20} hulle van Chadias en Ammidoi, vier honderd 

twintig en twee: hulle van Cirama en Gabdes, ses honderd 

twintig en een: 

{5:21} hulle van Macalon, 'n honderd en twintig en twee: 

hulle van Betolius, vyftig en twee: die seuns van Nephis, 'n 

honderd ses en vyftig: 

{5:22} die seuns van Calamolalus en verantwoordelikheid, sewe 
honderd 

twintig en vyf: die seuns van Jerechus, twee honderd veertig en 

vyf: 

{5:23} die seuns van Annas, drie duisend drie honderd 

en dertig. 

{5:24} die priesters: die seuns van Jeddu, die seun van Jesus 

onder die seuns van Sanasib, nege honderd sewentig en twee: 

die seuns van Meruth, 'n duisend vyftig en twee: 

{5:25} die seuns van Phassaron, 'n duisend veertig en sewe: 

die seuns van Carme, 'n duisend en Sewentien. 

{5:26} die Leviete: die seuns van Jessue, en Cadmiel, en 

Banuas, en Sudias, sewentig en vier. 



{5:27} die Heilige singers: die seuns van Asaph, 'n honderd 

twintig en agt. 

{5:28} die poortwagters: die seuns van Salum, die seuns van 
Jatal, 

die seuns van Talmon, die seuns van Dacobi, die seuns van Teta, 

die seuns van Sami, in alles 'n honderd dertig en nege. 

{5:29} die dienaars van die tempel: die seuns van Esau, die 

seuns van Asipha, die seuns van Tabaoth, die seuns van Ceras, 
die 

seuns van Sud, die seuns van Phaleas, die seuns van Labana, die 

seuns van Graba, 

{5:30} die seuns van Acua, die seuns van Uta, die seuns van 

Cetab, die seuns van Agaba, die seuns van Subai, die seuns van 

Anan, die seuns van Cathua, die seuns van Geddur, 

{5:31} die seuns van Airus, die seuns van Daisan, die seuns van 

Noeba, die seuns van Chaseba, die seuns van Gazera, die seuns 
van 
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Azia, die seuns van Phinees, die seuns van Azare, die seuns van 

Bastai, die seuns van Asana, die seuns van Meani, die seuns van 



Naphisi, die seuns van Acub, die seuns van Acipha, die seuns 
van 

Assur, die seuns van Pharacim, die seuns van Basaloth, 

{5:32} die seuns van Meeda, die seuns van Coutha, die seuns 
van 

Charea, die seuns van Charcus, die seuns van Aserer, die seuns 
van 

Thomoi, die seuns van Nasith, die seuns van Atipha. 

{5:33} die seuns van die dienaars van Salomo: die seuns van 

Azaphion, die seuns van Pharira, die seuns van Jeeli, die seuns 
van 

Lozon, die seuns van Israel, die seuns van Sapheth, 

{5:34} die seuns van Hagia, die seuns van Pharacareth, die 

seuns van Sabi, die seuns van Sarothie, die seuns van Masias, 
die 

seuns van Gar, die seuns van Addus, die seuns van Suba, die 
seuns van 

Apherra, die seuns van Barodis, die seuns van die Sabat, die 
seuns van 

Allom. 

{5:35} al die ministers van die tempel, en die seuns van die 

dienaars van Salomo, was drie honderd sewentig en twee. 



{5:36} dit vandaan Thermeleth en Thelersas, 

Charaathalar lei hulle, en Aalar; 

{5:37} nie een kon hulle shew hul gesinne, en ook hul 

direkte, hoe hulle van Israel was: die seuns van Ladan, die seun 
van 

Verbod, die seuns van Necodan, ses honderd vyftig en twee. 

{5:38} en van die priesters wat usurped die kantoor van die 

priesterdom, en nie gevind nie: die seuns van Obdia, die seuns 

van Accoz, die seuns van Addus, getroud wat Augia een van die 

dogters van Barzelus, en is vernoem na sy naam. 

{5:39} en wanneer die beskrywing van die geslagte van hierdie 

mans was gesoek in die register, en is nie gevind nie, hulle 

was onthef uit die kantoor van die priesterdom te voer: 

{5:40} vir vir hulle gesê: Nehemias en Atharias, wat 

hulle behoort nie deelnemers aan die Heilige dinge, totdat daar 

ontstaan op 'n hoë priester clothed met leerstellige en 
waarheid. 

{5:41} so van Israel, uit hulle van twaalf jaar oud en 

boontoe, hulle was almal in nommer veertig duisend, langs 

menservants en womenservants twee duisend drie 

honderd en sestig. 



{5:42} hul menservants en handmaids was sewe 

duisend drie honderd veertig en sewe: die Singende mans 

en Singende vroue, twee honderd veertig en vyf: 

{5:43} vier honderd dertig en vyf kamele, sewe 

duisend dertig en ses perde, twee honderd veertig en vyf 

muile, vyf-duisend vyf honderd en twintig en vyf diere 

gebruik om die jeug. 

{5:44} en sekere van die hoof van hul gesinne, wanneer 

hulle het gekom om die tempel van God wat in Jerusalem, 
vowed 

om te stel op die huis weer in sy eie plek volgens hul 

vermoë, 

{5:45} en om te gee in die Heilige Tesourie van die werke 'n 

duisend pond van goud, vyf duisend van silwer, en 'n 

honderd priestly vestments. 

{5:46} en so het die priesters en die Leviete en die 

mense in Jerusalem, en in die land, die singers ook en 

die poortwagters; en al Israel in hul dorpe. 

{5:47} maar toe die sewende maand was byderhand, en 

toe die kinders van Israel was elke man in sy eie 



plek, hulle kom almal saam met een toestemming in die oop 

plek van die eerste hek wat na die Ooste. 

{5:48} dan opgestaan Jesus die seun van Josedec, en sy 

broeders die priesters en Zorobabel die seun van Salathiel, en 

sy broeders, en gemaak gereed die altaar van die God van 
Israel, 

{5:49} te bied van gebrande offers op dit, according aangesien 
dit 

uitdruklik beveel het in die boek van Moses die man van God. 

{5:50} en daar was vir hulle uit van die 

ander nasies van die land, en hulle opgerig die altaar op sy 

eie plek, omdat al die nasies van die land was by 

vyandskap met hulle, en onderdruk hulle; en hulle aangebied 

offers volgens die tyd, en burnt offers aan die 

Here oggend en aand. 

{5:51} ook hulle gehou word die fees van Tabernakels, 
aangesien dit 

beveel in die Wet, en opofferings daagliks aangebied, soos was 

ontmoet: 

{5:52} en daarna, die voortdurende oblations, en die 

offer van die sabbaths, en van die nuwe mane, en al 



Heilige feeste. 

{5:53} en al hulle wat enige vow gemaak het by God begin 

om offers aan God bied vanaf die eerste dag van die sewende 

maand, hoewel die tempel van die Here was nog nie gebou nie. 

{5:54} en hulle het vir die masons en skrynwerkers 

geld, vleis en drink, met cheerfulness. 

{5:55} vir hulle van Zidon ook en band gee vir carrs, 

dat hulle moet seder bome bring van Libanus, wat 

moet gebring word deur floats na die hawe van Joppa, volgens 

soos dit beveel hulle deur Cyrus koning van die Persians. 

{5:56} en in die tweede jaar en tweede maand na sy 

Zorobabel kom na die tempel van God in Jerusalem begin 

die seun van Salathiel, en Jesus die seun van Josedec, en hul 

broeders, en die priesters en die Leviete en al hulle wat 

was vir Jerusalem uit kom die captivity: 

{5:57} en hulle die fondament van die huis van God gelê 

in die eerste dag van die tweede maand, in die tweede jaar na 

hulle was na Jodedom en Jerusalem kom. 

{5:58} en hulle die Leviete van twintig jaar aangestel 

ou oor die werke van die Here. Dan staan Jesus op, en sy 



seuns en broers, en Cadmiel sy broer, en die seuns van 

Madiabun, met die seuns van Joda die seun van Eliadun, met 

hul seuns en broers, alle Leviete, met een beweging vorentoe 
te beweeg 

stuur van die onderneming, om die werke in ons 

die huis van God. Sodat die workmen gebou die tempel van die 

Here. 

{5:59} en die priesters gestaan het arrayed in hul vestments 

met musiekinstrumente en TROMPETTE; en die Leviete die 

seuns van Asaph het speelklaviertjie, klapper, 

{5:60} sing liedjies van danksegging, en prys die 

Here, volgens as Dawid die koning van Israel bevestig het. 

{5:61} en hulle gesing met harde stemme liedjies om die lof 

van die Here, omdat sy genade en heerlikheid vir ewig in al 

Israel. 
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{5:62} en al die mense sounded TROMPETTE, en skree 

met 'n harde stem, sing liedjies van danksegging vir die 

Here vir die grootmaak van van die huis van die Here. 

{5:63} ook van die priesters en Leviete, en van die hoof van 



hul families, die ou wat die voormalige huis gesien het 

gekom het om die gebou van dit met geween en groot huil. 

{5:64} maar baie met TROMPETTE en vreugde skree hard met 

stem, 

{5:65} Insomuch wat die TROMPETTE dalk nie gehoor word vir 

die geween van die mense: nog die menigte sounded 

marvellously, sodat dit was ver gehoor af. 

{5:66} Wherefore wanneer die vyande van die stam van Juda 

en Benjamin het dit gehoor, hulle het gekom om te weet wat 
daardie geraas 

van TROMPETTE moet beteken. 

{5:67} en hulle beskou wat hulle wat was van die 

captivity het die tempel vir die Here, die God van Israel bou. 

{5:68} sodat hulle gegaan Zorobabel en Jesus, en die 

Hoof van die gesinne en sê vir hulle:, ons sal bou 

saam met jou. 

{5:69} vir ons net so, as julle, gehoorsaam jou Here, en doen 

offer vir hom uit die dae van Azbazareth die koning van 

die Assyrians, wat ons hither gebring. 

{5:70} dan Zorobabel en Jesus en die hoof van die 



families van Israel sê vir hulle: dit is nie vir ons en jy 

bou saam 'n huis vir die Here ons God. 

{5:71} ons onsself alleen sal bou vir die Here van 

Israel, volgens soos Cyrus die koning van die Persians het 

beveel ons. 

{5:72} maar die heidense van die land lê swaar op die 

inwoners van Judea, en hou hulle strait, verhinder hulle 

gebou; 

{5:73} en deur hul geheime erwe, en populêre sienings 

en commotions, hulle verhinder die afwerking van die gebou 

al die tyd wat koning Cyrus geleef: so hulle was verhinder 

van gebou vir die ruimte van twee jaar, tot die heerskappy van 

Darius. 

{6:1} nou in die tweede jaar van die bewind van Darius 

Aggeus en Sagaria die seun van Safari, die profete, 

geprofeteer vir die Jode in die Jodedom en Jerusalem in die 

naam van die Here, die God van Israel, was op hulle. 

{6:2} en dan opgestaan Zorobabel die seun van Salatiel, en 

Jesus die seun van Josedec, en begin bou die huis van die 

Here aan Jerusalem, die profete van die Here word met 



hulle, en hulle te help. 

{6:3} op dieselfde tyd gekom het vir hulle Sisinnes die 

goewerneur van Sirië en Phenice, met Sathrabuzanes en sy 

metgeselle, en vir hulle gesê: 

{6:4} deur wie se aanstelling doen julle hierdie huis bou en 

Hierdie dak uit te voer en al die ander dinge? en wat is die 

workmen wat hierdie dinge doen? 

{6:5} Nevertheless die ouderlinge van die Jode verkry guns, 

want die Here het die captivity; besoek 

{6:6} en hulle was nie verhinder uit gebou, tot 

sodanige tyd as signification gekry vir Darius rakende 

hulle, en 'n antwoord ontvang. 

{6:7} die afskrif van die briewe wat Sisinnes, goewerneur van 

Sirië en Phenice, en Sathrabuzanes, met hul 

metgeselle, liniale in Sirië en Phenice, geskryf en gestuur 

vir Darius; Na koning Darius, groet: 

{6:8} laat alle dinge bekend staan vir ons Here die koning, wat 

kom in die land van Judea, en ingeskryf in die 

Stad van Jerusalem het ons gevind in die Stad van Jerusalem die 

ou van die Jode wat was van die captivity 



{6:9} bou 'n huis vir die Here, groot en nuwe, van 

hewn en duur klippe en die hout reeds gelê op die 

mure. 

{6:10} en daardie werke is gedoen met groot spoed, en 

die werk goeth prosperously in hul hande, en met al 

heerlikheid en ywer is dit gemaak. 

{6:11} dan gevra ons hierdie ouderlinge, sê, deur wie se 

gebod bou julle hierdie huis, en lê die fondamente 

van hierdie werke? 

{6:12} daarom om die bedoeling dat ons dalk gee 

kennis vir jou deur skrif, het ons op van hulle wat 

was die hoof gevaar nie, en ons verwag van hulle die name in 

skryf van hul skoolhoof mans. 

{6:13} sodat hulle ons gegee het hierdie antwoord, ons is die 
dienaars 

van die Here wat hemel en aarde gemaak. 

{6:14} en soos hierdie huis, dit was builded baie jare 

gelede deur 'n koning van Israel groot en sterk, en was klaar. 

{6:15} maar wanneer ons vaders provoked God tot toorn, 

en gesondig teen die Here van Israel wat in die hemel, hy 



het hulle in die krag van Nabuchodonosor king van 

Babilon, van die Chaldees; 

{6:16} wie af die huis getrek, en verbrand dit, en 

meegevoer die mense gevangenes na Babilon. 

{6:17}, maar in die eerste jaar wat koning Cyrus reigned oor 

die land van Babilon Cyrus die koning geskryf om te bou op dit 

Huis. 

{6:18} en die Heilige vaartuie van goud en silwer, wat 

Nabuchodonosor het meegevoer buite die huis by 

Jerusalem, en het hulle in sy eie tempel daardie Cyrus 

die koning gebring heen weer uit die tempel by Babilon, 

en hulle was gelewer te Zorobabel en te Sanabassarus 

die liniaal, 

{6:19} met gebod wat hy moet weg dra die 

dieselfde bloedvate, en sit hulle in die tempel in Jerusalem; en 

dat die tempel van die Here moet in sy plek gebou word. 

{6:20} en dan die dieselfde Sanabassarus, synde hither, kom 

gelê die fondamente van die huis van die Here in Jerusalem; 

en van daardie tyd om hierdie nog 'n gebou, dit is nog nie 

ten volle geëindig. 



{6:21} nou dus, as dit lyk of dit goed vir die koning, laat 

Soek onder die rekords van koning Cyrus gemaak word: 

{6:22} en as dit bevind dat die bou van die huis van 
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die Here in Jerusalem het gedoen is met die toestemming van 

King Cyrus, en as die Here die koning word so minded, laat hom 

byname vir ons daarvan. 

{6:23} beveel dan koning Darius te soek onder die 

rekords by Babilon: en daarom is by Ecbatane die paleis, wat 

in die land van Media, daar was gevind 'n rol waarin 

Hierdie dinge is aangeteken. 

{6:24} in die eerste jaar van die bewind van Cyrus king Cyrus 

beveel dat die huis van die Here in Jerusalem moet 

gebou word weer, waar hulle offer met volgehoue vuur: 

{6:25} wie se hoogte moet sestig cubits en die breedte 

sestig cubits, met drie rye van hewn klippe, en een ry van 

nuwe hout van daardie land; en die uitgawes daarvan moet 

gegee uit die huis van koning Cyrus: 

{6:26} en dat die Heilige vaartuie van die huis van die Here, 



beide van goud en silwer, daardie Nabuchodonosor het uit van 
die 

die huis in Jerusalem, en gebring na Babilon, moet 

herstel by die huis in Jerusalem, en in die plek gestel word 

waar hulle voorheen. 

{6:27} en hy beveel ook dat Sisinnes die 

goewerneur van Sirië en Phenice, en Sathrabuzanes, en hul 

metgeselle, en diegene wat aangestel was liniale in Sirië 

en Phenice, moet wees versigtig om nie te meng met die plek, 

maar ly Zorobabel, die dienaar van die Here, en goewerneur 

van Judea, en die ouderlinge van die Jode, bou die huis van 

die Here in daardie plek. 

{6:28} ek het ook beveel om dit geheel opgebou 

weer; en dat hulle kyk ywerig help diegene wat word van 

die captivity van die Jode, tot die huis van die Here word 

klaar: 

{6:29} en uit die huldeblyk van Celosyria en Phenice 'n 

Gedeelte aandagtig deur om hierdie mans gegee word vir die 
slagoffers van 

die Here, dit is, om te Zorobabel die Goewerneur, vir bullocks, 

en ramme en lammers; 



{6:30} en ook koring, sout, wyn en olie, en wat 

voortdurend elke jaar sonder verdere vraag, volgens 

soos die priesters wat in Jerusalem sal byname word daagliks 

bestee: 

{6:31} dat offers kan gerig word aan die Allerhoogste God 

vir die koning en vir sy kinders, en wat hulle kan bid vir 

hul lewens. 

{6:32} en hy beveel dat elkeen moet 

kundig, Ja, of maak lig van enige ding afore gepraat of 

geskryf, uit sy eie huis 'n boom geneem moet word, en hy 

daarop word opgehang, en al sy goedere beslag gelê vir die 
koning. 

{6:33} die Here dus, wie se naam daar heet 

op, heeltemal vernietig elke koning en volk, wat stretcheth 

uit sy hand te hinder of endamage daardie huis van die Here in 

Jerusalem. 

{6:34} ek Darius die koning het bevestig dat volgens 

vir hierdie dinge word dit gedoen met ywer. 

{7:1} dan Sisinnes die goewerneur van Celosyria en 

Phenice, en Sathrabuzanes, met hul metgeselle 



na die GEBOOIE van koning Darius, 

{7:2} het baie noukeurig toesig uitoefen oor die Heilige werke, 
hulpverlening aan 

die ou van die Jode en aan die tempel. 

{7:3} en so het die Heilige werke prospered, wanneer Aggeus en 

Sagaria die profete geprofeteer. 

{7:4} en hulle klaar hierdie dinge deur die 

gebod van die Here, die God van Israel, en met die 

toestemming van Cyrus, Darius en Artexerxes, die konings van 
Persië. 

{7:5} en dus was die Heilige huis klaar in die drie 

en twintigste dag van die maand Adar, in die sesde jaar van 

Darius koning van die Persians 

{7:6} en die kinders van Israel, die priesters, en die 

Leviete, en ander wat was van die captivity, wat was 

bygevoeg vir hulle, het volgens die dinge geskryf die 

boek van Daniël. 

{7:7} en die toewyding van die tempel van die Here hulle 

wat aangebied word 'n honderd bullocks twee honderd ramme, 
vier 

honderd lammers; 



{7:8} en twaalf bokke vir die sonde van alle Israel, volgens 

om die nommer van die hoof van die stamme van Israel. 

{7:9} die priesters ook en die Leviete gestaan arrayed in 

hul vestments, volgens hul kindreds, in die diens 

van die Here, die God van Israel, volgens die boek van Moses: 

en die poortwagters by elke hek. 

{7:10} en die kinders van Israel was van die 

captivity gehou die Pasga die veertiende dag van die eerste 

maand, na wat die priesters en die Leviete was geheilig. 

{7:11} en hulle was van die captivity was nie al 

geheilig saam: maar die Leviete was almal geheilig 

saam. 

{7:12} en sodat hulle die Pasga vir al hulle van aangebied 

die captivity, en vir hul broeders die priesters en vir 

hulself. 

{7:13} en die kinders van Israel wat gekom het uit van die 

captivity het eet, selfs al hulle wat hulself geskei het 

uit die abominations van die mense van die grond, en gesoek 

die Here. 

{7:14} en hulle die fees van ongesuurde brood sewe gehou 



dae, maak Geseënde voor die Here, 

{7:15} vir wat hy het aangeskakel is die Raad van die koning van 

Assyria teenoor hulle, te versterk hul hande in die werke 

van die Here, die God van Israel. 

{8:1} en na hierdie dinge, wanneer Artexerxes die koning van 

die Persians reigned het Esdras die seun van Saraias, die seun 

van Ezerias, die seun van Helchiah, die seun van Salum, 

{8:2} die seun van Sadduc, die seun van Achitob, die seun van 

Amarias, die seun van Ezias, die seun van Meremoth, die seun 
van 

Zaraias, die seun van Savias, die seun van Boccas, die seun van 

Abisum, die seun van Phinees, die seun van Eleazar, die seun 
van 

Aaron die hoof priester. 

{8:3} hierdie Esdras opgeskuif van Babilon, as 'n tolk, 

posstukke baie in die Wet van Moses, wat gegee is deur die 

God van Israel. 

{8:4} en die koning het hom eer: want hy gevind genade in 
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sy gesig in al sy versoeke. 

{8:5} daar opgeskuif met hom ook sekere van die kinders 



van Israel, van die priester van die Leviete, van die Heilige 
singers, 

poortwagters, en ministers van die tempel, na Jerusalem, 

{8:6} in die sewende jaar van die bewind van Artexerxes, in die 

vyfde maand, was die koning se sewende jaar; vir hulle gegaan 
het 

van Babilon in die eerste dag van die eerste maand, en toe 

Jerusalem, volgens die Voorspoedige reis wat die 

Here vir hulle gegee. 

{8:7} vir Esdras het baie groot vaardigheid, sodat hy weggelaat 

niks van die Wet en GEBOOIE van die Here, maar 

geleer al Israel die Ordonnansies en uitsprake. 

{8:8} nou die afskrif van die Kommissie, wat was 

skriftelike uit Artexerxes die koning, en kom tot Esdras die 

priester en leser van die Wet van die Here, is dié wat 

followeth; 

{8:9} King Artexerxes vir Esdras die priester en leser 

van die Wet van die Here sendeth groet: 

{8:10} met bepaal uitdeel teensinnig, ek het 

gegewe orde, dat sodanige van die nasie van die Jode, en die 

priesters en Leviete wat binne ons realm, soos bereid is 



en verlang moet gaan Kerkvaders vir Jerusalem. 

{8:11} soveel dus soos 'n gedagtes thereunto, het laat 

hulle Wyk Kerkvaders, soos het was dit goeie albei vir my 

en my sewe vriende die beraders; 

{8:12} dat hulle kan kyk na die sake van Judea en 

Jerusalem, agreeably dit wat in die Wet van die Here; 

{8:13} en die geskenke vir die Here van Israel aan te voer 

Jerusalem, wat ek en my vriende het vowed, en al die 

goud en silwer wat in die land van Babilon gevind kan word, 

om die Here in Jerusalem, 

{8:14} met dit ook wat is gegee van die mense vir die 

tempel van die Here hul God in Jerusalem: en daardie silwer 

en goud kan versamel word vir bullocks, ramme en lammers, 

en dinge thereunto appertaining; 

{8:15} aan die einde dat hulle mag bied ook vir die 

Here op die altaar van die Here hul God, wat in 

Jerusalem. 

{8:16} en hoegenaamd u en u broeders sal doen met 

die silwer en goud, wat doen, volgens die wil van jou God. 

{8:17} en die Heilige vaartuie van die Here wat gegee is 



u vir die gebruik van die tempel van jou God, wat in 

Jerusalem, sal u stel voor u God in Jerusalem. 

{8:18} en hoegenaamd ding anders u sal onthou 

vir die gebruik van die tempel van u God, u sal gee dit uit van 
die 

die koning se Tesourie. 

{8:19} en ek Artexerxes king het ook beveel die 

keepers van die skatte in Sirië en Phenice, wat 

hoegenaamd Esdras die priester en die leser van die Wet van 
die 

Allerhoogste God moet stuur vir hulle moet gee dit hom met 

spoed, 

{8:20} aan die som van 'n honderd talente silwer, 

net so ook koring selfs tot 'n honderd cors, en 'n 

honderd stukke van wyn, en ander dinge in oorvloed. 

{8:21} laat alle dinge word uitgevoer na die Wet van God 

ywerig aan die Allerhoogste God, daardie toorn kom nie 

op die Koninkryk van die koning en sy seuns. 

{8:22}, ek beveel julle ook, dat julle geen belasting, vereis nóg 

enige ander oplegging, van enige van die priesters of Leviete, of 



Heilige singers, of poortwagters of ministers van die tempel, of 
van enige 

wat het doings in hierdie tempel, en geen mens het 

gesag om enige ding op hulle oplê. 

{8:23} en u, Esdras, volgens die wysheid van God 

beskik regters en justices, wat hulle kan oordeel in alle Sirië 

en Phenice al diegene wat weet die Wet van jou God; en 

diegene wat dit nie u sal leer ken. 

{8:24} en elkeen wat die Wet van kundig sal u 

God, en van die koning, sal gestraf word ywerig, of 

Dit word deur dood, of ander straf, deur straf van geld, of 

deur gevangenisstraf. 

{8:25} toe het Esdras gesê die tolk, geseën wees die enigste 

Here, die God van my vaders, wat het sit hierdie dinge in die 

hart van die koning, te verheerlik sy huis wat in Jerusalem: 

{8:26} en het my in die oë van die koning vereer en 

sy beraders, en al sy vriende en edeles. 

{8:27} was ek dus aangemoedig deur die hulp van die 

My God Lord, en versamel saam die manne van Israel te gaan 

Met my. 



{8:28} en hierdie is die hoof volgens hul gesinne 

en verskeie dignities, wat opgeskuif met my van Babilon in 

die heerskappy van koning Artexerxes: 

{8:29} van die seuns van Phinees, Gerson: van die seuns van 

Ithamar, Gamael: van die seuns van David, Lettus die seun van 

Sechenias: 

{8:30} van die seuns van Pharez, Sagaria; en met hom 

was 'n honderd en vyftig mans getel: 

{8:31} van die seuns van Pahath Moab, Eliaonias, die seun van 

Zaraias, en met hom twee honderd mans: 

{8:32} van die seuns van Zathoe, Sechenias die seun van 

Jezelus, en met hom drie honderd mans: van die seuns van 

Adin, Obeth die seun van Jonathan, en met hom twee honderd 

en vyftig mans: 

{8:33} van die seuns van Elam, Josias seun van Gotholias, en 

met hom sewentig manne: 

{8:34} van die seuns van Saphatias, Zaraias seun van Michael, 

en met hom threescore en tien mans: 

{8:35} van die seuns van Joab, Abadias seun van Jezelus, en 

met hom twee honderd en twaalf mans: 



{8:36} van die seuns van Banid, Assalimoth seun van Josaphias, 

en met hom 'n honderd en threescore mans: 

{8:37} van die seuns van Babi, Sagaria seun van Bebai, en 

met hom twintig en agt mans: 

{8:38} van die seuns van Astath, Johannes seun van Acatan, en 

met hom 'n honderd en tien mans: 
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{8:39} van die seuns van Adonikam die laaste, en dit is die 

name van hulle, Eliphalet, juweel, en Samaias, en met 

hulle sewentig manne: 

{8:40} van die seuns van Bago, Uthi die seun van Istalcurus, 

en met hom sewentig manne. 

{8:41} en hierdie ek versamel saam na die rivier genoem 

Theras, waar ons aangebied ons tente drie dae: en dan ek 

ondervra hulle. 

{8:42} maar wanneer ek het gevind dat daar nie een van die 
priesters en 

Leviete, 

{8:43} dan gestuur ek vir Eleazar, en Iduel, en Masman, 

{8:44} en Alnathan, en Mamaias, en Joribas, en 



Nathan, Eunatan, Sagaria, en Mosollamon, skoolhoof 

mans en geleer. 

{8:45} en ek bade hulle wat hulle moet gaan vir Saddeus 

die kaptein, wat was in die plek van die Tesourie: 

{8:46} en beveel hulle dat hulle moet praat: 

Daddeus, en sy broers, en die treasurers in wat 

plek, stuur ons sulke mans as dalk die priesters se uitvoer 

kantoor in die huis van die Here. 

{8:47} en deur die magtige hand van ons Here hulle gebring 

vir ons bekwame manne van die seuns van Moli die seun van 
Levi, die 

seun van Israel, Asebebia, en sy seuns en sy broeders, wat 

was agtien. 

{8:48} en Asebia, en Annus en Osaias sy broer, van 

die seuns van Channuneus, en hul seuns, was twintig mans. 

{8:49} en van die dienaars van die tempel wie David het 

bevestig, en die skoolhoof mans vir die diens van die 

Leviete tot wit, die dienaars van die tempel twee honderd en 

twintig, die katalogus van wie se name was shewed. 

{8:50} en daar ek vowed 'n vinnig vir die jong mans 



voor ons Here, om van hom 'n Voorspoedige reis albei 

vir ons en hulle wat is met ons, vir ons kinders, en 

die beeste: 

{8:51} want ek was skaam om te vra die koning footmen, en 

ruiters, en gedrag vir beskerming teen ons teëstanders. 

{8:52} vir ons vir die koning gesê het dat die krag van 

die Here ons God moet wees met hulle wat soek hom, 

hulle ondersteun op alle maniere. 

{8:53} en weer ons ons Here as vat hierdie besought 

dinge, en bevind hom gunstig vir ons. 

{8:54} toe ek twaalf van die hoof van die priesters, geskei 

Esebrias, en Assanias, en tien mans van hul broeders met 

hulle: 

{8:55} en ek weeg hulle die goud en die silwer, en 

die Heilige vaartuie van die huis van ons Here, wat die koning, 

en sy Raad, en die prinse en al Israel, gegee het. 

{8:56}, en wanneer ek dit geweeg het, ek vir hulle: 

ses honderd en vyftig talente van silwer en silwer vaartuie van 

'n honderd talente, en 'n honderd talente van goud, 

{8:57} en twintig goue vaartuie, en twaalf vaartuie van 



brons, selfs van fyn brons, glittering soos goud. 

{8:58} en ek vir hulle albei julle gesê het is Heilige vir die 

Here, en die bloedvate is Heilige, en die goud en die silwer is 

'n vow vir die Here, die Here van ons vaders. 

{8:59} kyk julle, en hou hulle totdat julle lewer hulle aan die 

Hoof van die priesters en Leviete, en aan die skoolhoof mans 
van 

die families van Israel, in Jerusalem, in die kamers van die 

huis van ons God. 

{8:60} So die priesters en die Leviete, wat ontvang het 

die silwer en die goud en die skepe gebring het vir 

Jerusalem, in die tempel van die Here. 

{8:61} en van die rivier Theras vertrek ons die twelfth 

dag van die eerste maand, en toe Jerusalem deur die magtige 

hand van ons Here, wat is met ons: en van die 

begin van ons reis die Here gelewer ons uit elke 

vyand, en sodat ons na Jerusalem gekom. 

{8:62} en wanneer ons was daar drie dae, die goud 

en silwer wat was geweeg is gelewer in die huis van 

ons Here op die vierde dag vir Marmoth die priester die seun 



van Iri. 

{8:63} en met hom was Eleazar die seun van Phinees, en 

met hulle was Josabad seun van Jesu en Moeth die seun 

van Sabban, Leviete: al was hulle gelewer deur nommer en 

gewig. 

{8:64} en al die gewig van hulle is geskryf die 

dieselfde uur. 

{8:65} verder het hulle wat uit die captivity kom was 

aangebied offer vir die Here, die God van Israel, selfs twaalf 

bullocks vir alle Israel, tagtig en sestien ramme, 

{8:66} Threescore en twaalf lammers, bokke vir 'n vrede 

bied, twaalf; almal van hulle 'n offer aan die Here. 

{8:67} en hulle het die koning se GEBOOIE gelewer 

vir die koning se stewards' en aan die landvoogde van Celosyria 

en Phenice; en hulle vereer die mense en die tempel 

van God. 

{8:68} nou wanneer hierdie dinge gedoen, die liniale gekom 

vir my, en sê, 

{8:69} die nasie van Israel, die prinse, die priesters en 

Leviete, het nie sit weg van hulle die vreemde mense van 



die grond nie, en ook die pollutions van die heidene tot wit, van 
die 

Canaanites, Hittites, Pheresites, Jebusites, en die Moabites, 

Egiptenare, en Edomites. 

{8:70} vir hulle en hul seuns het getrou met 

hul dogters, en die Heilige saad is gemeng met die vreemde 

mense van die grond; en uit die staanspoor van hierdie 
aangeleentheid die 

liniale en die groot manne gewees het deelnemers aan hierdie 
ongeregtigheid. 

{8:71} en Sodra ek hierdie dinge gehoor het, ek huur my 

klere, en die Heilige kleed, en die hare uit getrek 

my kop en baard af, en sit my neer hartseer en baie swaar. 

{8:72} So al hulle wat was dan verskuif na die woord van die 

Here God van Israel vergader vir my, terwyl ek mourned vir 

die ongeregtigheid: maar ek sit nog steeds vol van 
bekommernis tot die aand 

offer. 
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{8:73} dan styg uit die vinnig met my klere en 

die Heilige kleed huur, en bowing my knieë, en strek 



heen my hande tot die Here, 

{8:74} ek het gesê: O Here, ek is confounded en skaam 

voor u aangesig; 

{8:75} vir ons sondes is bo ons koppe, vermenigvuldig en 

ons ignorances het op tot by die hemel bereik. 

{8:76} vir ewig sedert die tyd van ons vaders het ons 

is en in groot sonde, selfs vir hierdie dag. 

{8:77} en vir ons sondes en ons vaders se ons met ons 

broeders en ons konings en ons priesters was opgegee vir: 

die konings van die aarde, aan die swaard, en captivity, en vir 

'n prooi met skaamte, vir hierdie dag. 

{8:78} en nou in 'n redelike mate het genade is 

shewed vir ons van u, O Here, wat daar moet gelaat word 

ons 'n wortel en 'n naam in die plek van u heiligdom; 

{8:79} en ontdek vir ons 'n lig in die huis van die 

Ons God, Lord en gee ons voedsel in die tyd van ons 

serwituut. 

{8:80} Ja, wanneer ons in slawerny was, was ons nie 

verlaat van ons Here; maar hy het ons genadig voor die 

die konings van Persië, sodat hulle ons gegee het kos; 



{8:81} Ja, en die tempel van die Here vereer en 

die verlate Laatkommery –, dat hulle gegee het ons 'n seker 
opgewek 

wetsgehoorsame in die Jodedom en Jerusalem. 

{8:82} en nou, O Here, wat sal ons sê, dat hierdie 

dinge? vir ons het u GEBOOIE oortree wat 

u gavest deur die hand van u dienaars die profete, deur te sê: 

{8:83} dat die grond, wat julle aangaan om te besit 'n 

erfenis, is 'n grond besoedel met die pollutions van die 

vreemdelinge van die grond, en hulle het dit met gevul hul 

uncleanness. 

{8:84} daarom nou moet julle nie saam met jou dogters 

vir hul seuns, nóg moet julle neem hul dogters: 

jou seuns. 

{8:85} verder het julle moet nooit probeer om vrede met 

hulle, dat julle kan sterk word, en eet die goeie dinge van die 

grond, en dat julle mag die terrein verlaat die Erfdeel van die 
grond tot by die 

jou kinders vir evermore. 

{8:86} en al wat is befallen gedoen vir ons vir ons 

aansteeklike werke en groot sondes; vir u, O Here, het maak 



ons sondes lig, 

{8:87} en so 'n wortel vir ons gee het: maar ons het 

omgedraai terug weer aan u Wet kundig, en om te meng 

onsself met die uncleanness van die nasies van die land. 

{8:88} Mightest nie u kwaad wees met ons vernietig ons, 

totdat u hadst oor ons nóg wortel, saad, nóg noem? 

{8:89} O Here van Israel, u kuns waar: vir ons is oor 'n 

wortel hierdie dag. 

{8:90} kyk, nou is ons voor u in ons iniquities, 

want ons kan nie langer vanwee hierdie dinge staan 

voor jou. 

{8:91} en as Esdras in sy gebed gemaak sy belydenis, 

GEWEEN, en lê plat op die grond voor die tempel, 

Daar het vir hom uit Jerusalem 'n baie groot 

menigte van mans en vroue en kinders: want daar was 

groot geween onder die menigte. 

{8:92} dan Jechonias die seun van Jeelus, een van die seuns 

van Israel, genaamd, en gesê: O Esdras, ons het gesondig 

teen die Here God, ons het vreemde vroue getrou 

die nasies van die land, en nou is al Israel omhoog. 



{8:93} laat ons maak 'n eed om die Here, wat ons sal sit 

weg al ons vrouens, wat ons geneem het van die heidense, 

met hul kinders, 

{8:94} soos soos u maaksel georden, en soveel as gehoorsaam 

die Wet van die Here. 

{8:95} ontstaan en sit in uitvoering: vir om jou pleeg dit 

saak appertain, en ons sal Kerkvaders: doen kragtige dade. 

{8:96} So Esdras ontstaan, en het die eed van die hoof van 

die priesters en Leviete van alle Israel te doen na hierdie dinge; 

en so hulle sware. 

{9:1} dan Esdras styg uit die hof van die tempel 

gegaan na die kamer van Joanan die seun van Eliasib, 

{9:2} en het daar gebly, en het geen vleis nóg drink eet 

water, mourning vir die groot iniquities van die menigte. 

{9:3} en daar was 'n proklamasie in alle Jodedom en 

Jerusalem almal wat was van die captivity, dat hulle 

moet word wat bymekaar in Jerusalem: 

{9:4} en dat elkeen wat nagekom nie daar binne twee of 

drie dae volgens as die ouderlinge wat kaal reël aangestel, 



hul beeste moet in beslag geneem word om die gebruik van die 
tempel, en 

homself uitbring van hulle wat van die captivity was. 

{9:5} en in drie dae was al hulle van die stam van Juda 

en Benjamin saam by Jerusalem die 20ste 

dag van die negende maand. 

{9:6} en al die menigte gesit spiertrekking in die breë 

hof van die tempel as gevolg van die huidige vuil weer. 

{9:7} so Esdras ontstaan op, en sê vir hulle: julle het 

oortree die Wet in met vreemde vroue, en sodoende te 

verhoog die sondes van Israel. 

{9:8} en nou deur gee heerlikheid aan die Here bely 

God van ons vaders, 

{9:9} en doen sy sal, en skei julle van die 

heidense van die grond, en van die vreemde vroue. 

{9:10} toe het die hele menigte gehuil en gesê met 'n 

harde stem, so as u maaksel gepraat, so sal ons doen. 

{9:11} maar forasmuch soos die mense is baie, en dit is 

vuil weer, sodat ons kan staan sonder, en dit is 

nie 'n werk van 'n dag of twee, sien ons sonde in hierdie dinge 
is 



ver versprei: 

{9:12} laat dus die liniale van die menigte bly, en 

Laat almal hulle van ons habitations wat vreemde vroue kom 

by die tyd aangestel, 
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{9:13} en daarmee die liniale en regters van elke 

plaas, totdat ons draai weg die toorn van die Here uit ons vir 

Hierdie aangeleentheid. 

{9:14} dan Jonathan die seun van Azael en Ezechias die 

seun van Theocanus het dienooreenkomstig hierdie 
aangeleentheid op hulle: 

en Mosollam en Levis en Sabbatheus hulle gehelp het. 

{9:15} en hulle wat was van die captivity het volgens 

om al hierdie dinge. 

{9:16} en Esdras die priester vir hom gekies het die skoolhoof 

mans van hul gesinne, almal op te noem: en in die eerste dag 
van die 

tiende maand hulle sit saam om die saak te ondersoek. 

{9:17} sodat hul oorsaak wat gehou vreemde vrouens gebring 

tot 'n einde in die eerste dag van die eerste maand. 

{9:18} en van die priesters wat saam, kom was en 



vreemde vroue het, daar was gevind: 

{9:19} van die seuns van Jesus die seun van Josedec, en sy 

broeders; Matthelas en Eleazar, en Joribus en Joadanus. 

{9:20} en hulle het hul hande om weg te sit hul vrouens gegee 

en bied ramme te maak reconcilement vir hul foute. 

{9:21} en van die seuns van Emmer; Ananias, en Zabdeus, 

en Eanes, en Sameius, en Hiereel, en Azarias. 

{9:22} en van die seuns van Phaisur; Elionas, Massias 

Israel, en Natánael, en Ocidelus en Talsas. 

{9:23} en van die Leviete; Jozabad, en halfeindronde, en 

Colius, wat was genoem Calitas, en Patheus, en Judas, en 

Jonas. 

{9:24} van die Heilige singers; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} van die poortwagters; Sallumus, en Tolbanes. 

{9:26} van hulle van Israel, van die seuns van Phoros; Hiermas, 

en Eddias, en Melchias, en Maelus, en Eleazar, en 

Asibias, en Baanias. 

{9:27} van die seuns van Ela; Matthanias, Sagaria, en 

Hierielus, en Hieremoth, en Aedias. 

{9:28} en van die seuns van Zamoth; Eliadas, Elisimus, 



Othonias, Jarimoth, en Sabatus en Sardeus. 

{9:29} van die seuns van Babai; Johannes, en Ananias en 

Josabad, en Amatheis. 

{9:30} van die seuns van Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael en Hieremoth. 

{9:31} en van die seuns van gelys word; Naathus, en Moosias, 

Lacunus, en Naidus, en Mathanias, en Sesthel, Balnuus, 

en Manasseas. 

{9:32} en van die seuns van Annas; Elionas en Aseas, en 

Melchias, en Sabbeus, en Simon Chosameus. 

{9:33} en van die seuns van Asom; Altaneus, en Matthias, 

en Baanaia, Eliphalet, en Manasses, en Semei. 

{9:34} en van die seuns van Maani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai, en Pelias en Anos, Carabasion, 

en Enasibus en Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: en van die seuns van Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} en van die seuns van Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} al hierdie vreemde vrouens geneem het, en hulle sit 



hulle weg met hul kinders. 

{9:37} en die priesters en Leviete, en hulle was van 

Israel, het in Jerusalem, en in die land, in die eerste 

dag van die sewende maand: sodat die kinders van Israel was 

hul habitations. 

{9:38} en die hele menigte het gekom saam met een 

beweging in die breë plek van die Heilige stoep teenoor die 

Ooste: 

{9:39} en hulle het vir Esdras die priester en leser, 

wat hy sou bring die Wet van Moses, wat gegee is van die 

Here, die God van Israel. 

{9:40} sodat Esdras die hoof priester gebring die Wet vir die 

hele menigte van man tot vrou, en al die priesters, 

om te hoor Wet in die eerste dag van die sewende maand. 

{9:41} en hy lees in die breë hof voor die Heilige 

stoep van oggend tot middag, voordat beide mans en 

vroue; en die menigte het uitvoering aan die Wet. 

{9:42} en Esdras die priester en leser van die Wet gestaan het 

tot op 'n preekstoel van hout, wat vir daardie doel gemaak is. 

{9:43} en daar opgestaan deur hom Mattathias, Sammus, 



Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, op die regte 

hand: 

{9:44} en op sy linkerhand staan Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus en Nabarias. 

{9:45} toe het Esdras die boek van die Wet voor die 

menigte: want hy gaan sit honourably in die eerste plek die 

sig van almal. 

{9:46} en wanneer hy die Wet oopgemaak, hulle almal gestaan 

reguit op. So Esdras geseën die Here God Allerhoogste, die 

God van gashere, Almagtige. 

{9:47} en al die mense beantwoord, Amen; en oplig 

hul hande hulle op die grond neergeval en aanbid die Here. 

{9:48} ook Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas en Calitas, Asrias, en 

Joazabdus, en Ananias, Biatas, die Leviete, geleer die Wet 

van die Here, maak van hulle withal om dit te verstaan. 

{9:49} toe het Attharates vir Esdras die hoof priester. 

en leser, en die Leviete wat die menigte, geleer 

selfs na al, gesegde, 

{9:50} hierdie dag is heilig aan die Here; (vir hulle al wept 



wanneer hulle die Wet hoor:) 

{9:51} gaan dan, die vet eet en drink die soet, en 

stuur deel aan hulle wat niks; 

{9:52} vir hierdie dag is heilig aan die Here: en word nie 

bedroef; vir die Here sal julle bring om te eer. 
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{9:53} sodat die Leviete alle dinge na die mense, gepubliseer 

sê, hierdie dag is heilig aan die Here; word nie bedroef nie. 

{9:54} dan gegaan het hulle hul pad, elke een om te eet en 

drink, en maak Geseënde, en om te deel aan hulle dat gehad 
gee 

niks, en maak groot moed; 

{9:55} want hulle verstaan die woorde waarin hulle 

opdrag gegee is, en vir die wat hulle het is aanmekaargesit is 

 


