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1 Ezra 

Het eerste boek van Ezra 

{1:1} en Josias hield het feest van het Pascha in 

Jeruzalem tot zijn heer, en het Pascha bood de 

veertiende dag van de eerste maand; 

{1:2} hebben de priesters volgens hun dagelijkse instellen 

cursussen, die gekleed in lange kleding, in de tempel van de 

Lord. 

{1:3} en hij sprak tot de Levieten, de Heilige ministers van 

Israël, dat ze moeten hallow zich tot de heer, tot 

de heilige ark des Heren is gehuisvest in het gebouw dat koning 
Salomo 

de zoon van David had gebouwd: 

{1:4} en zei, gij niet meer draagt de ark op uw 

schouders: nu dan ook de heer uw God dienen, en 

minister zijn volk Israël, en bereiden u na uw 

families en geslachten, 

{1:5} zoals David de koning van Israël voorgeschreven, 



en volgens de pracht van zijn zoon Salomo: en 

permanent in de tempel volgens de verschillende waardigheid 
van 

de families van u de Levieten, die minister in de aanwezigheid 

van uw broeders, de kinderen van Israël, 

{1:6} aanbieding het Pascha in orde, en maak klaar de 

offers voor uw broeders, en blijven het Pascha 

volgens het gebod des heren, die was 

gegeven tot Mozes. 

{1:7} en tot het volk dat bleek er Josias 

gaf dertigduizend lammeren en jonge geitjes, en drie duizend 

kalveren: deze dingen kregen van de koning van de vergoeding, 

Volgens zoals hij beloofd, aan het volk, de priesters, en 

aan de Levieten. 

{1:8} en Helkias, Zacharias, en Syelus, de gouverneurs 

van de tempel, gaf aan de priesters voor het Pascha twee 

duizend en zeshonderd schapen en driehonderd kalveren. 

{1:9} en Jeconias, en Samaias, en Nathanael zijn 

broer en Assabias, en Ochiel en Joram, kapiteins over 

duizenden, gaf aan de Levieten voor het Pascha vijf 



duizend schapen, en zevenhonderd kalveren. 

{1:10} en wanneer deze dingen werden gedaan, de priesters en 

Levieten, die van het ongezuurde brood, stond zeer knappe 

volgorde volgens de geslachten, 

{1:11} en volgens de verschillende waardigheid van de 

vaders, voor het volk, aan te bieden aan de heer, want het is 

geschreven in het boek van Mozes: en dus hebben ze de 

ochtend. 

{1:12} en zij het Pascha met vuur, geroosterde als 

degene: wat betreft de offers, sod ze hen in messing 

potten en pannen met een goede smaak, 

{1:13} en zet ze voor alle mensen: en daarna 

bereid ze voor zichzelf, en de priesters hun 

broeders, de zonen van Aaron. 

{1:14} voor de priesters het vet tot nacht aangeboden: en de 

Levieten bereid voor zichzelf, en de priesters hun 

broeders, de zonen van Aaron. 

{1:15} de Heilige zangers ook, de zonen van Asaph, waren 

hun om, volgens de benoeming van David, wit, 

Asaph, Zacharias en Jeduthun, die van de king's was 



trawanten. 

{1:16} bovendien de porters bij elke gate waren; het was niet 

geoorloofd voor om het even welk te gaan van zijn gewone 
dienst: voor hun 

broeders de Levieten voor hen bereid. 

{1:17} dus waren de dingen die deel uitmaakten van de 

offers van de heer volbracht te dien dage, dat zij 

misschien Houd het Pascha, 

{1:18} en offers op het altaar des Heeren, 

volgens het gebod van koning Josias. 

{1:19} zodat de kinderen Israëls, die aanwezig waren gehouden 

het Pascha op dat moment, en het feest van zoete broden 
zeven 

dagen. 

{1:20} en dergelijke een Pascha werd niet gehouden in Israël 
sinds 

de tijd van de profeet Samuel. 

{1:21} Ja, alle koningen van Israël niet gehouden deze een 

Pascha als Josias, en de priesters en de Levieten, en de 

Joden, gehouden met alle Israël die werden gevonden bij 
woning 



Jeruzalem. 

{1:22} in het achttiende jaar van de regering der Josias was 

dit Pascha gehouden. 

{1:23} en de fabriek "of" Josias waren rechtop voordat zijn 

Lord met een hart vol van godsvrucht. 

{1:24} wat betreft de dingen die geschiedde in zijn tijd, 

zij waren geschreven in vroegere tijden, wat betreft degenen 
die 

gezondigd, en goddeloos handelen tegen de heer vooral 
mensen 

en koninkrijken, en hoe zij bedroefd hem buitengewoon, zo 

dat de woorden van de heer steeg tegen Israël. 

{1:25} nu na al deze daden van Josias geschiedde, 

dat farao, de koning van Egypte kwam aan de orde stellen van 
oorlog op 

Carchamis op de Eufraat: en Josias ging tegen hem. 

{1:26} maar zond de koning van Egypte naar hem, zeggende, 
wat 

heb ik met u, O koning van Judea te doen? 

{1:27} ik ben niet verzonden van de Here God tegen u; 

voor mijn oorlog op de Eufraat is: en nu de heer met mij is, 



Ja, de heer is met mij hasting mij vooruit: afwijken 

mij, en niet tegen de heer. 

{1:28} doch Josias niet terug weer zijn strijdwagen van 

hem, maar ondernam om te vechten met hem, niet met 
betrekking tot de 

woorden van de profeet Jeremy gesproken bij monde van de 

Lord: 

{1:29} maar gekoppelde gevecht met hem in de vlakte van 
Magiddo, 

en de vorsten kwam tegen koning Josias. 

{1:30} Toen zei de koning aan zijn knechten, Carry me 

weg uit de strijd; want ik zeer zwak ben. En 

onmiddellijk zijn dienaren nam hem weg uit de strijd. 

{1:31} dan gat hij omhoog op zijn tweede wagen; en wordt 

teruggebracht naar Jeruzalem stierf en werd begraven in zijn 

vaders graf. 

{1:32} en in alle jodendom zij treurden voor Josias, ja, 
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Jeremy de profeet klaagde voor Josias, en de belangrijkste 
mannen 



met de vrouwen gemaakt van bewening voor hem tot op deze 
dag: 

en dit werd gegeven voor een ordonnantie gebeuren 

voortdurend in alle de natie Israël. 

{1:33} deze dingen worden geschreven in het boek van de 
verhalen 

van de koningen van Juda, en elk van de handelingen die Josias 

deed, en zijn heerlijkheid en zijn inzicht in het recht van de 

Heer, en de dingen die hij eerder had gedaan, en de dingen 

nu gereciteerd, zijn gemeld in het boek der koningen van Israël 

en Judea. 

{1:34} en het volk nam Joachaz de zoon van Josias, en 

maakte hem koning in plaats van Josias zijn vader toen hij 

twintig en drie jaar oud. 

{1:35} en hij regeerde in Judea en Jeruzalem drie 

maanden: en dan de koning van Egypte afgezet hem uit 

regerend in Jeruzalem. 

{1:36} en zette hij een belasting op het land van honderd 

talenten van zilver en één talent van goud. 

{1:37} de koning van Egypte maakte ook koning Joacim zijn 

broer koning van Judea en Jeruzalem. 



{1:38} en hij gebonden Joacim en de edelen: maar Zaraces 

zijn broer hij aangehouden, en bracht hem uit Egypte. 

{1:39} vijf en twintig jaar oud was Joacim wanneer hij 

koning werd gemaakt in het land van Judea en Jeruzalem; en hij 

deed kwaad voor het aangezicht des Heren. 

{1:40} daarom tegen hem Nabuchodonosor de koning 

van Babylon kwam, en bonden hem met een ketting van 
messing 

en brachten hem naar Babylon. 

{1:41} Nabuchodonosor nam ook van de Heilige vaten des 

de heer, hen weggevoerd en zet ze in zijn eigen 

tempel in Babylon. 

{1:42} maar die dingen die van hem, en zijn opgenomen 

zijn uncleaness en ongehoorzaamheid, zijn geschreven in de 
kronieken van 

de koningen. 

{1:43} en Joacim zijn zoon in zijn plaats regeerde: hij was 

gemaakt van de koning wordt achttien jaar oud; 

{1:44} en regeerde maar drie maanden en tien dagen in 

Jeruzalem; en deed kwaad voor het aangezicht des Heren. 



{1:45} dus na een jaar Nabuchodonosor verzonden en 
veroorzaakt 

hem in Babylon worden gebracht met de Heilige vaten van de 

Heer; 

{1:46} en maakte Zedechias koning van Judea en Jeruzalem, 

toen hij een en twintig jaar oud; en hij regeerde 

elf jaar: 

{1:47} en deed hij kwaad is ook in de ogen des heren, en 

verzorgd niet de woorden die waren gesproken tot hem door 
de 

profeet Jeremy uit de mond van de heer. 

{1:48} en na dat koning Nabuchodonosor had gemaakt 

hem te zweren bij de naam van de heer, dat hij forswore zelf, 

en opstand; en verharding zijn nek, zijn hart, hij 

het overtreden van de wetten van de Here God van Israël. 

{1:49} de gouverneurs ook van het volk en van de priesters 

deed vele dingen tegen de wetten, en allemaal voorbij de 

vervuilingen van alle naties, en de tempel van de heer, 
verontreinigd 

die werd geheiligd in Jeruzalem. 

{1:50} niettemin de God van hun vaderen gestuurd door zijn 



Messenger hen om terug te bellen, omdat hij hen gespaard en 

zijn Tabernakel ook. 

{1:51} maar ze had zijn boodschappers in spot; en, look, 

toen de heer tot hen sprak, maakte ze een sport van zijn 

profeten: 

{1:52} weer zo ver, dat hij, zijn verbolgen op zijn volk 

voor hun grote goddeloosheid, voerde het bevel over de 
koningen van de 

Chaldeeën te komen tegen hen; 

{1:53} die doodde hun jonge mannen met het zwaard, ja, 

zelfs binnen het kompas van hun heilige tempel en bespaard 

jonge man noch meid, oude man noch kind, onder 

hen; want hij alle in hun handen verlost. 

{1:54} en zij namen al de Heilige vaten des heren, 

zowel de grote als de kleine, met de schepen van de ark Gods, 
en 

schatten van de koning, en hen weggevoerd naar Babylon. 

{1:55} wat het huis van de heer, zij verbrand, en 

remmen van de muren van Jeruzalem, en brand op haar 

torens: 



{1:56} en wat betreft haar heerlijke dingen, ze nooit 
opgehouden 

tot ze had verbruikt en bracht hen allen aan nul: en 

de mensen die niet waren gedood met het zwaard dat hij droeg 
tot 

Babylon: 

{1:57} die personeelsleden aan hem en zijn kinderen, werd tot 

de Perzen regeerde, om te voldoen aan het woord van de heer 
gesproken 

bij monde van Jeremy: 

{1:58} totdat het land had genoten van haar Sabbatten, de hele 

tijd voor haar verwoesting zal ze de rest, tot de volledige 
termijn van 

zeventig jaar. 

{2:1} in het eerste jaar van Cyrus koning van de Perzen, die 

het woord des Heren zou kunnen worden bereikt, die hij had 

beloofd bij monde van Jeremy; 

De heer {2:2} opgewekt van de geest van Cyrus de koning van 

de Perzen, en hij maakte proclamatie door al zijn 

Koninkrijk, en ook door te schrijven, 

{2:3} zeggen, aldus zegt de koning Cyrus van de Perzen; De 



Heer van Israël, de allerhoogste heer, heeft maakte me koning 
van 

de hele wereld, 

{2:4} en gebood mij naar hem een huis op bouwen 

Jeruzalem in het jodendom. 

{2:5} als dus er iemand van jullie die van zijn 

mensen, laat de heer, zelfs van zijn heer, worden met hem en 
laat hem 

Ga naar Jeruzalem dat in Judea, en bouwen het huis van 

de heer Israël: want hij de heer die woont is in 

Jeruzalem. 

{2:6} whosoever dan aanwezig in de plaatsen over, laat hen 

Help hem, die, ik zeggen, dat zijn buren, met goud, 

en met zilver, 

{2:7} met geschenken, paarden en vee, en andere 

dingen, die zijn vastgelegd door de gelofte, voor de tempel van 
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de heer in Jeruzalem. 

{2:8} dan het hoofd van de families van Judea en de 

stam van Benjamin opgestaan; de priesters ook, en de Levieten, 



en alles wat ze wiens geest de heer was verhuisd naar omhoog 
gaan, en 

voor het bouwen van een huis voor de heer in Jeruzalem, 

{2:9} en zij die woonde ronde over hen, en hielp 

hen in alle dingen met zilver en goud, met paarden en 

runderen, en met heel veel gratis cadeaus van een groot aantal 

wiens geest daarvan werden opgehitst. 

{2:10} koning Cyrus ook bracht de heilige schepen, 

die Nabuchodonosor had gedragen uit de buurt van Jeruzalem, 

en had opgezet in zijn tempel van idolen. 

{2:11} nu toen Cyrus koning van de Perzen had gebracht 

hen weer, gaf hij hen aan Mithridates zijn Penningmeester: 

{2:12} en door hem zij werden geleverd aan Sanabassar de 

gouverneur van Judea. 

{2:13} en dit was het aantal van hen; Duizend 

gouden bekers en een duizend van zilver, wierookvat zilver 

negenentwintig, flesjes van gouden dertig, en zilver twee 
duizend 

vier honderd en tien en duizend andere schepen. 

{2:14} dus alle vaartuigen van goud en van zilver, die waren 

weggedragen, werd vijf duizend vierhonderd weerkeren 



en negen. 

{2:15} deze werden samengebracht terug door Sanabassar, 

met hen van de gevangenschap van Babylon naar Jeruzalem. 

{2:16}, maar in de tijd van de Artexerxes koning van de Perzen 

Belemus, en Mithridates, Tabellius en Rathumus, 

en Beeltethmus, en Semellius de secretaris, met anderen 

dat waren in de Commissie met hen, woning in Samaria 

en andere plaatsen, schreef hem tegen hen die woonde in 

Judea en Jeruzalem deze brieven na; 

{2:17} tot koning Artexerxes onze Heer, uw dienstknechten, 

Rathumus de storywriter, en Semellius de schrijver, en de 

rest van de Raad, en de rechters zijn in Celosyria en 

Phenice. 

{2:18} worden het nu bekend dat de heer koning, die de Joden 

die zijn van u aan ons, als komen in Jeruzalem, die 

opstandig en goddeloze stad, kan het opbouwen van de 
markten, en 

de muren van het herstellen en de basis van de tempel. 

{2:19} nu als deze stad en de muren daarvan worden 
samengesteld 



nogmaals, ze zullen niet alleen weigeren te geven eerbetoon, 
maar ook rebel 

tegen koningen. 

{2:20} en forasmuch als de dingen met betrekking tot de 

tempel zijn nu in de hand, wij vinden het meet niet te 
verwaarlozen dergelijke 

een zaak, 

{2:21} maar te spreken tot onze heer de koning, met de 
bedoeling 

dat, als het uw plezier kan worden gezocht in de boeken 

van uw vaderen: 

{2:22} en gij zult vinden in de kronieken wat is 

geschreven aangaande deze dingen, en u zult begrijpen dat 

die stad was opstandig, verontrustende zowel koningen en 
steden: 

{2:23} en dat de Joden waren rebels en verhoogde 

altijd wars daarin; voor de waardoor zelfs deze stad was 

woest gemaakt. 

{2:24} daarom nu we verkondig u, O Heer 

de koning, dat als deze stad gebouwd worden opnieuw, en de 
muren daarvan 

opnieuw instellen, zult gij van voortaan hebben geen doorgang 



in Celosyria en Phenice. 

{2:25} dan de koning schreef weer terug naar Rathumus de 

storywriter, aan Beeltethmus, Semellius de scribe, en 

de rest die waren in de Commissie, en de bewoners in Samaria 

en Syrië en Phenice, op deze wijze; 

{2:26} ik heb de brief die gij mij gezonden heb gelezen: 

daarom gebood ik om ijverig zoekopdracht te maken, en het 
heeft 

gevonden dat die stad werd vanaf het begin oefenen 

tegen koningen; 

{2:27} en de mannen kregen daarin tot opstand en 

oorlog: en dat machtige koningen en felle waren in Jeruzalem, 

die regeerde en straften tributes in Celosyria en Phenice. 

{2:28} nu dus ik geboden heb te hinderen die 

mannen van de bouw van de stad, en acht te nemen dat er 

niet meer worden gedaan 

{2:29} en dat die boze werknemers niet verder 

tot ergernis van koningen, 

{2:30} dan koning Artexerxes zijn brieven worden gelezen, 

Rathumus, en Semellius de schrijver, en de rest die waren 



in de Commissie met hen, in haast naar verwijderen 

Jeruzalem met een troep van ruiters en een veelheid van 

mensen in de slag bij matrix, begon te belemmeren de 
bouwers; en de 

bouw van de tempel in Jeruzalem niet langer tot de seconde 

jaar van de regering van Darius koning van de Perzen. 

{3:1} nu wanneer Darius regeerde, hij maakte een groot feest 

tot al zijn onderdanen, en tot zijn gehele huis, en tot alle 

de vorsten van Media en Perzië, 

{3:2} en alle presidenten en kapiteins en 

luitenants die onder hem, uit India tot Ethiopië waren, 

van een honderd twintig en zeven provincies. 

{3:3} en toen zij hadden gegeten en dronken, en wordt 

tevreden waren verdwenen huis, waarna Darius de koning ging 
in 

zijn slaapkamer, en sliep, en kort daarna werden. 

{3:4} dan drie jonge mannen, die van de garde waren die 

gehouden van de king's lichaam, sprak een naar de andere; 

{3:5} laat eenieder van ons spreken een straf: hij die wordt 

overwinnen, en wiens zin zal lijken wijzer zijn dan de 



anderen, tot hem wordt de Koning Darius grote geschenken 
geven, en 

grote dingen teken overwinning: 

{3:6} als, naar het worden gekleed in paars, om te drinken in 
goud, en aan 

slaap op goud en een strijdwagen met hoofdstellen van goud, 
en een 

headtire van fijn linnen, en een ketting over zijn nek: 

{3:7} en hij zal zitten naast Darius vanwege zijn 

wijsheid, en zullen genaamd Darius zijn neef. 

{3:8} en vervolgens ieder zijn zin, verzegeld, schreef 

en legde het onder Koning Darius zijn kussen; 

{3:9} en zei dat, wanneer de koning is opgestaan, sommigen 
zullen 

Geef hem de geschriften; en van wiens zijde de koning en de 

drie prinsen van Perzië beoordeelt dat zijn zin is de 
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wijste, aan hem de overwinning te worden vermeld, zoals werd 
benoemd. 

{3:10} de eerste schreef: wijn is de sterkste. 

{3:11} de tweede schreef: de koning is sterkste. 



{3:12} de derde schreef, vrouwen zijn sterkste: maar 
bovenstaande 

alle dingen waarheid getuigt weg de overwinning. 

{3:13} nu wanneer de koning was opgestaan, zij namen hun 

geschriften, en hen tot hem bevrijd, en zo hij ze lezen: 

{3:14} en weer te sturen hij riep alle vorsten van 

Perzië en Media, de presidenten en de kapiteins, en 

de luitenants, en de belangrijkste officieren; 

{3:15} en hem ging in de koninklijke zetel van vonnis; 

en de geschriften werden gelezen vóór hen. 

{3:16} en hij zei, bel de jonge mannen, en zij zullen 

verklaar hun eigen zinnen. Zodat ze heetten, en kwam 

in. 

{3:17} en hij zeide tot hen: verkondigen ons uw mening 

betreffende de geschriften. Toen begon de eerste, die had 

gesproken van de sterkte van de wijn; 

{3:18} en hij zei dus, O gij mannen, hoe meer dan sterke 

is wijn! het dadelpit doet alle mannen te dwalen dat drinken: 

{3:19} het stuwt de geest van de koning en de 

vaderloos kind tot en met zijn allen een; van de bondman en de 



Freeman, van de arme man en van de rijken: 

{3:20} het turneth ook elke gedachte in jollity en vrolijkheid, 

zodat een man noch verdriet, noch schuld gedenkt: 

{3:21} en het maakt elk hart rijk, zodat een man 

gedenkt koning noch gouverneur; en het maakt aan 

spreken alle dingen door talenten: 

{3:22} en wanneer ze in hun kopjes, ze vergeten hun 

hou van zowel aan vrienden en broeders, en een weinig na 
gelijkspel uit 

Swords: 

{3:23} maar als ze afkomstig van de wijn zijn, ze herinneren 

niet wat ze hebben gedaan. 

{3:24} O gij mannen, is geen wijn de sterkste, die enforceth 

doen dus? En wanneer hij dus gesproken had, hield hij zijn 
vrede. 

{4:1} dan de tweede, die sprak van de sterkte van 

de koning begon te zeggen, 

{4:2} O gij mannen, niet mannen blinken uit in kracht die 
dragen 

regel over zee en land en alle dingen in hen? 



{4:3} maar toch de koning is meer machtig: want hij heer van 
alles is 

deze dingen, en heeft heerschappij over hen; en dan ook 

Hij gebiedt ze die ze doen. 

{4:4} als hij geboden ze maken van oorlog de een tegen de 
ander, 

ze doen: als hij hen tegen de vijanden sturen, ze gaan, 

en breken bergen muren en torens. 

{4:5} zij doden en worden gedood, en overtreedt niet de 

King's gebod: als ze de overwinning, ze brengen alle 

aan de koning, als ook de buit, als alles anders. 

{4:6} nederbuigen voor degenen die geen soldaten, en niet 

te maken met oorlogen, maar gebruik van husbundry, als ze 
hebben geplukt 

weer die ze had gezaaid, zij brengen het aan de koning, 

en dwingen elkaar hulde brengen aan de koning. 

{4:7} en toch is hij maar één man: als hij bevel om te doden, 

ze doden; Als hij de opdracht om te sparen, sparen ze; 

{4:8} als hij opdracht te slaan, ze slaan; Als hij opdracht 

Als u wilt verlaten, maken zij woest; Als hij opdracht aan 

bouwen, bouwen ze; 



{4:9} als hij opdracht om te bezuinigen, ze omgehakt; Als hij 

commando om te planten, ze planten. 

{4:10} zodat alle zijn volk en zijn legers hem gehoorzamen: 

Bovendien liegt hij neer, hij eet en drinkt, en 

Wie zijn rust: 

{4:11} en deze volgen ronde over hem, noch 

om het even wie kan vertrekken, en doen van zijn eigen bedrijf, 
niet 

ongehoorzaam ze hem in een ding. 

{4:12} O gij mannen, hoe moet niet de koning worden 
machtigste, 

Wanneer in dergelijke soort hij wordt nageleefd? Hij en zijn 
tong. 

{4:13} dan de derde, die sprak van vrouwen, en 

de waarheid, (dit was Zorobabel) begon te spreken. 

{4:14} O gij mannen, het is niet de grote koning, noch de 

veelheid van mannen, noch is het wijn, dat ben; Wie is het 

vervolgens die hen heerst, of heeft de heerschappij over 
hen? zijn 

ze niet vrouwen? 

{4:15} vrouwen hebben gedragen de koning en alle mensen die 



de regel van de Beer door zee en over land. 

{4:16} Even van hen kwam ze: en zij hen gevoed 

up die de wijngaarden, van waaruit de wijn komt geplant. 

{4:17} deze maken ook kleding voor mannen; Deze 
meebrengen 

glorie aan de mens; en zonder vrouwen mannen mag. 

{4:18} Ja, en als mannen hebben verzamelden goud en 

zilver, of enig ander welgeschapen ding, doen zij niet de liefde 
een vrouw 

welke knappe stemmen voor en schoonheid is? 

{4:19} en al die dingen gaan, doen ze niet gape, verhuur 

en zelfs met open mond bevestigen hun ogen snel op haar; en 

niet alle mannen hebben meer wens tot haar dan tot zilver of 

goud, of een welgeschapen ding dan ook? 

{4:20} een man zijn eigen vader die hem opgevoed, leaveth 

en zijn eigen land, en hecht zich aan zijn vrouw. 

{4:21} hij sticketh niet te besteden zijn leven met zijn vrouw. en 

gedenkt noch vader, noch moeder, noch land. 

{4:22} hierdoor ook gij moeten weten dat vrouwen hebben 

heerschappij over u: gij niet arbeids- en zwoegen en geven en 

Breng alles naar de vrouw? 



{4:23} Ja, een man wie zijn zwaard, en gaat zijn weg naar 

Rob en te stelen, om te varen over de zee en over rivieren; 

{4:24} en verwacht op een leeuw, en gaat de 

duisternis; en wanneer hij heeft gestolen, verwend en beroofd, 
hij 

brengt het zijn liefde. 
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{4:25} daarom een man heeft zijn vrouw beter dan de Vader lief 

of moeder. 

{4:26} Ja, velen zijn er worden die uit hun verstand hebt 
uitgevoerd 

voor vrouwen, en dienaren om hunnentwil geworden. 

{4:27} veel ook mensen zijn omgekomen, hebben gedwaald, en 
zondigde, 

voor vrouwen. 

{4:28} en nu gij mij niet gelooft? is niet de koning 

geweldig in zijn macht? vreest niet alle regio's te raken hem? 

{4:29} nog zag ik hem en Apame de koning 

concubine, de dochter van de bewonderenswaardige Bartacus, 
achter 

de rechterhand van de koning, 



{4:30} en het nemen van de kroon van de king's head, en 

instellen van het op haar eigen hoofd; Ze trof ook de koning 
met 

haar linkerhand. 

{4:31} en nog voor dit alles de koning gaapte en keek op 

haar met open mond: als ze op hem lachte, hij lachte 

ook: maar als enige ongenoegen nam ze op hem, de koning was 

Fain te vleien, dat ze kan worden verzoend met hem opnieuw. 

{4:32} O gij mannen, hoe is het mogelijk, maar vrouwen moeten 

sterke, zien dat ze doen dus? 

{4:33} dan de koning en de prinsen keek men op 

een ander: dus hij begon te spreken van de waarheid. 

{4:34} O gij mannen, zijn niet vrouwen sterk? groot is de 

aarde, hoog de hemel is, snel is de zon in zijn cursus, voor 

hij de hemelen ronde over omgeeft, en fetcheth zijn 

cursus weer naar zijn eigen plaats in een dag. 

{4:35} is hij niet geweldig die deze dingen stuwt? Daarom 

groot is de waarheid, en sterker dan alle dingen. 

{4:36} alle de aarde roept op de waarheid, en de hemel 

Het blesseth: alle werken schudden en beven bij het, en 
daarmee is 



geen onrechtvaardige ding. 

{4:37} wijn slecht is, de koning is slecht, zijn vrouwen 

Wicked, alle kinderen van de mannen zijn slecht, en dergelijke 
zijn allemaal 

hun goddeloze werken; en er is geen waarheid in hen; in hun 

ongerechtigheid ook zij zullen verloren gaan. 

{4:38} voor de waarheid, het volhardt, en is altijd sterk; 

het leeft en conquereth Evermore. 

{4:39} met haar is er geen accepteren van personen of 

beloningen; maar ze doet dingen die zijn gewoon, en refraineth 

van alle onrechtvaardige en goddeloze dingen; en alle mannen 
goed als 

van haar werken. 

{4:40} noch in haar arrest is ongerechtigheid; 

en ze is de sterkte, Koninkrijk, kracht en Majesteit, van alle 

leeftijden. Gezegend worden de God van de waarheid. 

{4:41} en daarmee behield zijn vrede. En alle mensen 

vervolgens riep, en zei, groot is waarheid, en machtige vooral 

dingen. 

{4:42} toen zei de koning hem, vragen wat gij 

meer dan is benoemd in het schrijven, en zullen wij het 



thee, omdat gij wijste gevonden zijt; en gij zult daarna zitten 

mij en mijn neef zult worden genoemd. 

{4:43} Toen zeide hij tot de koning, onthoud uw gelofte, 

die gij hebt gezworen om te bouwen van Jeruzalem, ten dage 
als 

gij kwaamt aan uw Koninkrijk, 

{4:44} en om weg te zenden alle vaartuigen die werden 
genomen 

weg uit Jeruzalem, die Cyrus apart gezet, wanneer hij 

gezworen vernietigen van Babylon, en sturen hen opnieuw 
thither. 

{4:45} gij ook zijt gezworen voor de opbouw van de tempel, 

die de Edomieten verbrand toen Judea werd woest gemaakt 

door de Chaldeeën. 

{4:46} en nu, O Heer de koning, dit is die welke ik 

vereisen, en dat ik van u verlang, en dit is de prinselijke 

procedure van de vrijgevigheid van uzelf: Ik wens dan ook dat 

gij vergoeden de gelofte, de prestaties waarvan met 

uw eigen mond hebt gij gezworen aan de koning van de hemel. 

{4:47} dan Darius de koning stond op, en kuste hem, 

en schreef brieven voor hem tot alle de treasurers en 



luitenants en kapiteins en gouverneurs, dat zij zouden moeten 

veilig overbrengen op hun weg naar hem, en al degenen die 
gaan 

omhoog met hem om te bouwen van Jeruzalem. 

{4:48} schreef hij brieven ook tot de luitenants die waren 

in Celosyria en Phenice, en tot hen in Libanus, die 

zij dienen cederhout van Libanus naar Jeruzalem, 

en dat ze de stad met hem moeten bouwen. 

{4:49} Bovendien schreef hij voor de Joden die uitging 

zijn rijk omhoog in het jodendom, betreffende hun vrijheid, die 

geen ambtenaar, geen heerser, geen luitenant, noch de 
penningmeester, moet 

geforceerd sluiten hun deuren; 

{4:50} en dat al het land dat zij in het bezit moet worden 

gratis zonder eerbetoon; en dat de Edomieten moeten geven 

de dorpen van de Joden die vervolgens zij gehouden: 

{4:51} ja, er moet jaarlijks gegeven twintig 

talenten naar het gebouw van de tempel, tot het moment dat 
het 

werden gebouwd; 

{4:52} en andere tien talenten per jaar, om de verbrande 



offers op het altaar elke dag, zoals ze had een 

gebod tot zeventien bieden: 

{4:53} en dat ze dat ging uit Babylon te bouwen 

de stad moet gratis vrijheid, als ook zij als hun 

nageslacht, en alle van de priesters, die ging weg. 

{4:54} schreef hij ook over. de kosten, en de 

priesters gewaden waarin zij minister; 

{4:55} en hetzelfde geldt voor de kosten van de Levieten, om te 
worden 

gegeven tot de dag dat het huis klaar waren, en 

Jeruzalem bouwde omhoog. 

{4:56} en hij gebood te geven aan alles wat de stad bewaard 

pensioenen en lonen. 

{4:57} hij ook alle vaartuigen weggestuurd uit Babylon, 

Cyrus had die uit elkaar; en alles wat Cyrus had gegeven in 

gebod, hetzelfde betaalt hij ook gedaan moet worden, en 

verzonden naar Jeruzalem. 

{4:58} nu toen deze jonge man was verdwenen weer, hij 

zijn gezicht naar de hemel naar Jeruzalem opgetild en geprezen 

de koning van de hemel, 
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{4:59} en zei: U komt overwinning, van u 

komt wijsheid, en u is de heerlijkheid, en ik ben uw 
dienstknecht. 

{4:60} gezegend zijt gij, die mij wijsheid gegeven hebt: voor 

Ik geef u dank, O Heer van onze vaderen. 

{4:61} en dus hij nam de letters, en ging naar buiten, en kwam 

tot Babylon, en vertelde het al zijn broeders. 

{4:62} en geprezen zij de God van hun vaderen, omdat 

Hij had hen gegeven vrijheid en vrijheid 

{4:63} om omhoog te gaan, en om te bouwen van Jeruzalem en 
de tempel 

die wordt genoemd door zijn naam: en zij smulden met 

instrumenten van musick en blijdschap zeven dagen. 

{5:1} na dit waren de belangrijkste mannen van de families 

gekozen op basis van hun stammen, om omhoog te gaan met 
hun vrouwen 

en zonen en dochters, met hun slaven en 

slavinnen en hun vee. 

{5:2} en Darius verzonden met hen duizend ruiters, 

tot ze had bracht hen terug naar Jeruzalem veilig, en 



met musical [instrumenten] tabrets en fluiten. 

{5:3} en al hun broeders gespeeld, en hij maakte ze gaan 

omhoog samen met hen. 

{5:4} en dit zijn de namen van de mannen die ging, 

volgens hun gezinnen onder hun stammen, na hun 

diverse hoofden. 

{5:5} de priesters, de zonen van Phinees de zoon van Aäron: 

Jezus de zoon van Josedec, de zoon van Saraias, en Joacim de 

zoon van Zorobabel, de zoon van Salathiel, van het huis van 

David, uit de verwanten van Suisse, van de stam van Juda; 

{5:6} die sprak wijze zinnen voordat Darius de koning van 

Persia in het tweede jaar van zijn regering, in de maand Abib, 

dat is de eerste maand. 

{5:7} en dezen zijn van het jodendom, dat kwam uit de 

gevangenschap, waar ze als vreemden woonde, wie 

Nabuchodonosor de koning van Babylon was weggevoerd tot 

Babylon. 

{5:8} en keerden ze terug naar Jeruzalem, en de andere 

delen van jodendom, ieder mens naar zijn eigen stad, die kwam 
met 



Zorobabel, met Jezus, Nehemias en Zacharias, en 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus en Baana, hun gidsen. 

{5:9} het aantal van hen van de natie, en hun 

gouverneurs, zonen van mee, twee duizend honderd 

zeventig en twee; de zonen van Saphat, vier honderd zeventig 

en twee: 

{5:10} de zonen van Ares, zeven honderd vijftig en zes: 

{5:11} de zonen van Phaath Moab, tweeduizend acht 

honderd en twaalf: 

{5:12} de zonen van Elam, een duizend twee honderd vijftig 

en vier: de zonen van Zathul, negen honderd veertig en vijf: 

de zonen van Corbe, zeven-honderd en vijf: de zonen van Bani, 

zes honderd veertig en acht: 

{5:13} de zonen van Bebai, zes honderd twintig en drie: 

de zonen van Sadas, drie duizend twee honderd twintig en 

twee: 

{5:14} de zonen van Adonikam, zes honderd zestig en 

zeven: de zonen van Bagoi, twee duizend zestig en zes: de 

zonen van Adin, vier honderd vijftig en vier: 



{5:15} de zonen van Aterezias, negentig en twee: de zonen van 

Ceilan en Azetas threescore en zeven: de zonen van Azuran, 

vier honderd dertig en twee: 

{5:16} de zonen van Ananias, een honderd- en -een: de zonen 

van aromatisch, tweeëndertig: en de zonen van Bassa, 
driehonderd 

twintig en drie: de zonen van Azephurith, honderd en 

twee: 

{5:17} de zonen van Meterus, drie duizend en vijf: de 

zonen van Bethlomon, een honderd twintig en drie: 

{5:18} ze van Netophah, vijftig en vijf: zij van 

Anatot, een honderd vijftig en acht: ze van Bethsamos, 

veertig en twee: 

{5:19} ze van Kiriathiarius, twintig en vijf: zij van 

Caphira en Beroth, zeven honderd veertig en drie: zij van 

Pira, zevenhonderd: 

{5:20} ze van Chadias en Ammidoi, vierhonderd 

tweeëntwintig: ze Cirama en Gabdes, zeshonderd 

twintig en een: 

{5:21} ze van Macalon, een honderd twintig en twee: 



ze van Betolius, vijftig en twee: de zonen van Nephis, een 

honderd vijftig en zes: 

{5:22} de zonen van Calamolalus en bewijslast, zevenhonderd 

vijfentwintig: de zonen van Jerechus, twee honderd veertig en 

vijf: 

{5:23} de zonen van Annas, drie duizend driehonderd 

en dertig. 

{5:24} de priesters: de zonen van Jeddu, de zoon van Jezus 

onder de zonen van Sanasib, negen honderd zeventig en twee: 

de zonen van Meruth, een vijftig duizend en twee: 

{5:25} de zonen van Phassaron, een veertig duizend en zeven: 

de zonen van Carme, een duizend- en -zeventien. 

{5:26} de Levieten: de zonen van Jessue, en Cadmiel, en 

Banuas en Sudias, zeventig en vier. 

{5:27} de Heilige zangers: de zonen van Asaph, honderd 

twintig en acht. 

{5:28} de porters: de zonen van Salum, de zonen van Jatal, 

de zonen van Talmon, de zonen van Dacobi, de zonen van Teta, 

de zonen van Sami, in alle een honderd dertig en negen. 

{5:29} de dienaren van de tempel: de zonen van Esau, de 



zonen van Asipha, de zonen van Tabaoth, de zonen van Ceras, 
de 

zonen van Sud, de zonen van Phaleas, de zonen van Labana, de 

zonen van Graba, 

{5:30} de zonen van Acua, de zonen van Uta, de zonen van 

Cetab, de zonen van Agaba, de zonen van Subai, de zonen van 

Anan, de zonen van Cathua, de zonen van Geddur, 

{5:31} de zonen van Airus, de zonen van Daisan, de zonen van 

Noeba, de zonen van Chaseba, de zonen van Gazera, de zonen 
van 
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Azia, de zonen van Phinees, de zonen van Azare, de zonen van 

Bastai, de zonen van Asana, de zonen van Meani, de zonen van 

Naphisi, de zonen van Acub, de zonen van Acipha, de zonen van 

Assur, de zonen van Pharacim, de zonen van Basaloth, 

{5:32} de zonen van Meeda, de zonen van Coutha, de zonen 
van 

Charea, de zonen van Charcus, de zonen van Aserer, de zonen 
van 

Thomoi, de zonen van Nasith, de zonen van Atipha. 

{5:33} de zonen van de dienstknechten van Salomo: de zonen 
van 



Azaphion, de zonen van Pharira, de zonen van Jeeli, de zonen 
van 

Lozon, de zonen van Israël, de zonen van Sapheth, 

{5:34} de zonen van Hagia, de zonen van Pharacareth, de 

zonen van Sabi, de zonen van Sarothie, de zonen van Masias, 
de 

zonen van Gar, de zonen van Addus, de zonen van Suba, de 
zonen van 

Apherra, de zonen van Barodis, de zonen van Sabat, de zonen 
van 

Allom. 

{5:35} alle ministers van de tempel, en de zonen van de 

personeelsleden van Solomon, waren drie honderd zeventig en 
twee. 

{5:36} deze kwam uit Thermeleth en Thelersas, 

Charaathalar leiden hen, en Aalar; 

{5:37} noch konden zij shew hun families, noch hun 

voorraad, hoe ze waren van Israël: de zonen van Ladan, de zoon 
van 

Verbod, de zonen van Necodan, zes honderd vijftig en twee. 

{5:38} en van de priesters die toegeëigend het kantoor van de 



priesterschap, en werden niet gevonden: de zonen van Obdia, 
de zonen 

van Accoz, de zonen van Addus, gehuwd met Augia een van de 

dochters van Barzelus, en vernoemd naar zijn naam. 

{5:39} en wanneer de beschrijving van de verwanten van deze 

mannen in het register werd gevraagd, en bleek niet, zij 

werden verwijderd uit het ambt van het priesterschap wordt 
uitgevoerd: 

{5:40} om tot hen gezegd Nehemias en Atharias, die 

zij mag geen deelgenoot zijn van de heilige dingen, tot daar 

ontstaan van een hogepriester gekleed met leer en waarheid. 

{5:41} dus van Israël, van hen van twaalf jaar oud en 

naar boven, waren ze allemaal in nummer veertigduizend, 
naast 

slaven en womenservants twee duizend drie 

honderd en zestig. 

{5:42} hun slaven en dienaressen waren zeven 

duizend drie honderd veertig en zeven: de mannen zingen 

en zingen vrouwen, twee honderd veertig en vijf: 

{5:43} vier honderd dertig en vijf kamelen, zeven 

duizend dertig en zes paarden, twee honderd veertig en vijf 



muildieren, vijf duizend vijf honderd twintig en vijf beesten 

gebruikt aan het juk. 

{5:44} en bepaalde van de leider van hun gezinnen, wanneer 

zij kwam tot de tempel van God, dat in Jeruzalem, gezworen 

instellen van het huis weer in zijn eigen plaats volgens hun 

vermogen, 

{5:45} en te geven naar de Heilige schatkamer van de werken 
een 

duizend pond van goud, vijfduizend van zilver, en een 

honderd priesterlijke gewaden. 

{5:46} en dus woonde de priesters en de Levieten en de 

in Jeruzalem, en in het land, de zangers ook mensen en 

de porters; en geheel Israël in hun dorpen. 

{5:47} maar toen de zevende maand bij de hand, en 

Wanneer de kinderen van Israël waren ieder mens in zijn eigen 

plaats, ze kwam alles samen met een toestemming in de 
openbaarheid 

plaats van de eerste poort die naar het Oosten. 

{5:48} dan stond Jezus de zoon van Josedec, en zijn 

broeders de priesters en de zoon van Salathiel, Zorobabel en 



zijn broeders, en gemaakte klaar het altaar van de God van 
Israël, 

{5:49} te bieden van verbrande offers op, zoals het is 

uitdrukkelijk in het boek van Mozes de man Gods geboden. 

{5:50} en er werden verzameld tot hen van de 

andere naties van het land, en ze het altaar op zijn opgericht 

eigen plaats, omdat alle naties van het land waren op 

vijandschap met hen, en onderdrukt; en ze aangeboden 

offers volgens de tijd, en brandoffers aan de 

Heer zowel's ochtends als 's avonds. 

{5:51} ook hield ze het feest van het Loofhuttenfeest, zoals het 
is 

in de wet geboden, en offers dagelijks aangeboden, zoals werd 

voldoen aan: 

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

offeren van de Sabbatten, de Nieuwemaansdagen, en van alle 

Heilige feesten. 

{5:53} en begonnen zij die een gelofte aan God had gemaakt 

offers aan God aanbieden vanaf de eerste dag van de zevende 

maand, hoewel de tempel van de heer was nog niet gebouwd. 

{5:54} en ze gaf de metselaars en timmerlieden 



geld, vlees en drank, met vrolijkheid. 

{5:55} tot hen van Zidon ook en band gaven ze carrs, 

dat ze cederbomen van Libanus brengen moeten, die 

moet worden gebracht door drijvers naar de haven van Joppe, 
volgens 

zoals het was geboden hen door Cyrus koning van de Perzen. 

{5:56} en in het tweede jaar en de tweede maand na zijn 

komt naar de tempel van God in Jeruzalem begon Zorobabel 

de zoon van Salathiel, en Jezus de zoon van Josedec, en hun 

broeders, en de priesters, de Levieten, en alles wat ze dat 

uit de gevangenschap waren naar Jeruzalem gekomen: 

{5:57} en ze legden de basis voor het huis van God 

in de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na 

zij waren gekomen om jodendom en Jeruzalem. 

{5:58} en zij de Levieten uit twintig jaar benoemd 

oud over de werken des Heren. Vervolgens stond op Jezus, en 
zijn 

zonen en broeders, en zijn broer Cadmiel, en de zonen van 

Madiabun, met de zonen van Joda de zoon van Eliadun, met 

hun zonen en broeders, alle Levieten, met één beweging 
setters 



doorsturen van het bedrijf, werken om verder te gaan van de 
werken in 

het huis van God. Zodat de werklui gebouwd de tempel van de 

Lord. 

{5:59} en de priesters gekleed in hun gewaden stond 

met muziekinstrumenten en trompetten; en de Levieten het 

zonen van Asaph had bekkens, 

{5:60} zingen liederen van thanksgiving, en prees de 

Heer, volgens als David, de koning van Israël had verordend. 

{5:61} en ze met luide stem nummers om de lof gezongen 

van de heer, omdat zijn barmhartigheid en de glorie is 
voorgoed in alle 

Israël. 
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{5:62} en alle mensen klonk trompetten, en schreeuwde 

met een luide stem, zingt liederen van thanksgiving tot de 

Here als boete voor het fokken van van het huis des Heren. 

{5:63} ook van de priesters en Levieten, en het hoofd van de 

hun families, de ouden die had gezien het voormalige huis 

kwam tot de bouw van dit met geween en veel huilen. 



{5:64} maar veel met trompetten en vreugde met luid 
schreeuwde 

stem, 

{5:65} zodat dat de bazuinen niet zou kunnen worden gehoord 
voor 

het huilen van de mensen: nog de menigte klonk 

buitengewoon, zodat het de verte hoorde uitgeschakeld. 

{5:66} daarom wanneer de vijanden van de stam van Juda 

en Benjamin hoorde het: ze kwam te weten wat herrie 

van trompetten mag betekenen. 

{5:67} en ze ervaren dat ze die van waren de 

gevangenschap bouwde de tempel voor de Lord God van Israël. 

{5:68} dus ze ging naar Zorobabel en Jezus, en naar de 

hoofd van de families, en zeide tot hen, zullen We bouwen 

samen met u. 

{5:69} want wij eveneens, als gij, gehoorzamen van uw Heer, en 
doen 

offeren hem vanaf de dagen van Azbazareth de koning van 

de Assyriërs, die ons hierheen gebracht. 

{5:70} dan Zorobabel en Jezus en het hoofd van de 

families van Israel zeide tot hen: het is niet voor ons en u 



samen een huis bouwen voor de Here onze God. 

{5:71} onszelf alleen zullen We bouwen voor de Here voor 

Israël, volgens zoals Cyrus de koning van de Perzen heeft 

ons geboden. 

{5:72} maar de heidenen van het land liggen zwaar op de 

inwoners van Judea, en houdt ze straat belemmerd hun 

gebouw; 

{5:73} en door hun geheime percelen, en populaire 
overtuigingen 

en commotions, zij gehinderd de afwerking van het gebouw 

alle de tijd dat koning Cyrus leefde: zodat zij werden gehinderd 

van gebouw voor de ruimte van twee jaar, tot de regering van 

Darius. 

{6:1} nu in het tweede jaar van de regering van Darius 

Aggeus en Zacharias, de zoon van Addo, de profeten, 

geprofeteerd tot de Joden in het jodendom en Jeruzalem in de 

naam van de Here God van Israël, dat op hen rustte. 

{6:2} dan stond op Zorobabel, de zoon van Escobar, en 

Jezus de zoon van Josedec, en begon te bouwen aan het huis 
van de 

Heer in Jeruzalem, de profeten des Heren wordt met 



hen, en hen te helpen. 

{6:3} op hetzelfde moment kwam tot hen Sisinnes de 

gouverneur van Syrië en Phenice, met Satrabuzanes en zijn 

metgezellen, en zeide tot hen: 

{6:4} door wiens benoeming bouwt gij dit huis en 

dit dak en alle andere dingen uit te voeren? en wie zijn de 

arbeiders die deze dingen uitvoeren? 

{6:5} niettemin de oudsten der Joden verkregen voordeel, 

want de heer had bezocht de gevangenschap; 

{6:6} en ze waren niet verhinderd gebouw, tot 

dergelijke tijd zoals signification Darius werd gegeven over 

hen, en een antwoord ontvangen. 

{6:7} de kopie van de brieven die Sisinnes, gouverneur van 

Syrië en Phenice, en Satrabuzanes, met hun 

metgezellen, linialen in Syrië en Phenice, schreef en stuurde 

tot Darius; Aan Koning Darius, groet: 

{6:8} laat alle dingen worden bekend tot onze heer de koning, 
die 

komen in het land van Judea, en ingevoerd in de 

stad van Jeruzalem, we in de stad Jeruzalem vonden de 



ouden van de Joden die van de gevangenschap waren 

{6:9} het bouwen van een huis tot de heer, groot en nieuw, van 

gehouwen en kostbare stenen, en het hout al gelegd op de 

muren. 

{6:10} en die werken met grote snelheid, wordt gedaan en 

het werk gaat op voortvarend in hun handen, en met alle 

glorie en toewijding is het gemaakt. 

{6:11} vroeg toen we deze ouderlingen, zeggende: door wiens 

gebod gij dit huis bouwen, en de basis leggen 

van deze werken? 

{6:12} daarom met de bedoeling dat we kunnen geven 

kennis vergaan door te schrijven, die wij van hen geëist die 

waren de belangrijkste doeners, en wij moeten hen de namen 
in 

het schrijven van hun belangrijkste mannen. 

{6:13} dus ze gaf ons dit antwoord, We zijn de dienaren 

des heren, die hemel en aarde gemaakt. 

{6:14} en voor dit huis, het was bouwde vele jaren 

geleden door een koning van Israël groot en sterk, en werd 
afgerond. 

{6:15} maar wanneer onze vaderen God tot toorn uitgelokt, 



en sinned tegen de heer Israël die in de hemel, is hij 

gaf hen over de kracht van Nabuchodonosor koning van 

Babylon, der Chaldeeën; 

{6:16} die het huis afgebroken, en verbrand, en 

de gevangenen van de mensen tot Babylon weggedragen. 

{6:17}, maar in het eerste jaar waarin koning Cyrus regeerde 
over 

het land van Babylon Cyrus schreef de koning voor de opbouw 
van dit 

huis. 

{6:18} en de heilige schepen van goud en zilver, dat 

Nabuchodonosor had weggedragen uit het huis op 

Jeruzalem, en hadden ze in zijn eigen tempel die Cyrus 

de koning bracht weer uit de tempel in Babylon, 

en zij werden geleverd aan Zorobabel en Sanabassarus 

de liniaal 

{6:19} met gebod dat hij weg moet dragen de 

dezelfde vaartuigen, en leg ze in de tempel te Jeruzalem; en 

dat moet de tempel van de heer in zijn plaats worden 
gebouwd. 

{6:20} dan de zelfde Sanabassarus, wordt hierheen, 



de basis gelegd voor het huis des Heren te Jeruzalem; 

en vanaf die tijd naar dat nog steeds een gebouw, het is nog 
niet 

volledig afgesloten. 

{6:21} nu laat daarom, als het lijkt goede de koning, 

zoekopdracht worden gedaan door de records van koning 
Cyrus: 

{6:22} en indien het vond dat de bouw van het huis van 
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de heer in Jeruzalem heeft gedaan met de toestemming van 

koning Cyrus, en als onze heer de koning dus minded, laat hem 

betekenen tot ons daarvan. 

{6:23} dan gebood koning Darius te zoeken onder de 

records op Babylon: en dus op Ecbatane het paleis, die is 

in het land van Media, er bleek een rol waarin 

deze dingen werden geregistreerd. 

{6:24} in het eerste jaar van het bewind van Cyrus, koning Cyrus 

bevolen dat het huis van de heer in Jeruzalem 

worden gebouwd opnieuw, waar zij offeren met voortdurende 
vuur: 

{6:25} waarvan de hoogte bedraagt zestig el en de breedte 



60 cubits, met drie rijen van gehouwen stenen, en een rij van 

Nieuw hout van dat land; en de expences daarvan te worden 

gegeven uit het huis van koning Cyrus: 

{6:26} en dat de heilige schepen van het huis van de heer, 

zowel goud en zilver nam dat Nabuchodonosor uit 

het huis in Jeruzalem, en naar Babylon gebracht, moet 

hersteld naar het huis in Jeruzalem, en worden ingesteld op de 
plaats 

waar zij waren vóór. 

{6:27} en ook gebood hij die Sisinnes de 

gouverneur van Syrië en Phenice, en Satrabuzanes, en hun 

metgezellen, en die werden benoemd heersers in Syrië 

en Phenice, moet oppassen niet te bemoeien met de plaats, 

maar last van Zorobabel, de dienaar van de heer, en de 
gouverneur 

van Judea, en de oudsten der Joden, naar het huis van bouwen 

de heer op die plek. 

{6:28} ik heb ook geboden om het geheel opgebouwd te 
hebben 

weer; en dat ze er ijverig om te helpen die van 



de gevangenschap van de Joden, tot het huis van de heer 
worden 

afgewerkt: 

{6:29} en uit de hulde van Celosyria en Phenice een 

gedeelte zorgvuldig moet worden verstrekt deze mannen voor 
de offers van 

de heer, dat wil zeggen, aan de gouverneur, voor ossen, 
Zorobabel 

en rammen en lammeren; 

{6:30} en ook maïs, zout, wijn en olie, en die 

voortdurend jaarlijks zonder verdere vraag, volgens 

zoals de priesters die in Jeruzalem te betekenen dagelijkse 

uitgegeven: 

{6:31} dat aanbod kunnen worden gedaan om de allerhoogste 
God 

voor de koning en zijn kinderen, en dat kunnen zij bidden voor 

hun leven. 

{6:32} en hij gebood dat wie moet 

overtreedt, ja of licht van enig ding afore gesproken of 

geschreven, uit zijn eigen huis moet een boom worden 
gehouden, en hij 



daarop worden opgehangen, en al zijn goederen in beslag 
genomen voor de koning. 

{6:33} the Lord daarom, wiens naam er heet 

bij, volkomen vernietigen elke koning en de natie, die 
stretcheth 

uit zijn hand te hinderen of endamage dat huis van de heer in 

Jeruzalem. 

{6:34} ik Darius de koning hebben verordend dat volgens 

deze dingen gebeuren het met ijver. 

{7:1} dan Sisinnes de gouverneur van Celosyria en 

Phenice en Satrabuzanes, met hun metgezellen 

na de geboden van Koning Darius, 

{7:2} zeer zorgvuldig toezicht houden op de Heilige werken, 
hulp aan 

de ouden van de Joden en de presidenten van de tempel. 

{7:3} en dus de Heilige werken voorspoedig, wanneer Aggeus 
en 

Zacharias profeteerde de profeten. 

{7:4} en ze eindigde deze dingen door de 

gebod van de Here God van Israël, en met de 

toestemming van Cyrus en Darius Artexerxes, koningen van 
Perzië. 



{7:5} en dus was het Heilige huis eindigde in de drie 

en twintigste dag van de maand Adar, in het zesde jaar van 

Darius koning van de Perzen 

{7:6} en de kinderen van Israël, de priesters, en de 

Levieten, en anderen die waren van de ballingschap, die waren 

toegevoegd aan hen, hebben volgens de dingen geschreven het 

Boek van Mozes. 

{7:7} en de inwijding van de tempel van de heer zij 

aangeboden een honderd ossen tweehonderd rams, vier 

honderd lammeren; 

{7:8} en twaalf geiten ten behoeve van de zonde van geheel 
Israël, volgens 

naar het nummer van de leider van de stammen van Israël. 

{7:9} de priesters ook en de Levieten stonden gekleed in 

hun gewaden, volgens hun geslachten, in dienst 

van de Here God van Israël, volgens het boek van Mozes: 

en de porters bij elke gate. 

{7:10} en de kinderen van Israël waren die van de 

gevangenschap gehouden het Pascha de veertiende dag van de 
eerste 

maand, en na dat de priesters en de Levieten werden geheiligd. 



{7:11} ze dat van de gevangenschap waren waren niet alle 

geheiligd samen: maar de Levieten werden alle geheiligd 

samen. 

{7:12} en dus ze bood het Pascha voor alle hen van 

de gevangenschap, en voor hun broeders de priesters, en voor 

zelf. 

{7:13} en de kinderen van Israël die kwam uit de 

gevangenschap eten, zelfs zij die zichzelf had gescheiden 

van de gruwelen van het volk des lands, en zocht 

de heer. 

{7:14} en ze hield het feest van de Ongezuurde Broden zeven 

dagen, waardoor vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren, 

{7:15} daarvoor had hij draaide de raadsman van de koning van 

Assyrië naar hen, ter versterking van hun handen in de werken 

van de Here God van Israël. 

{8:1} en na deze dingen, als Artexerxes de koning van 

de Perzen regeerde kwam Ezra de zoon van Saraias, de zoon 

van Ezerias, de zoon van Helchiah, de zoon van Salum, 

{8:2} de zoon van Sadduc, de zoon van Achitob, de zoon van 



Amarias, de zoon van Ezias, de zoon van Meremoth, de zoon 
van 

Zaraias, de zoon van Savias, de zoon van Boccas, de zoon van 

Abisum, de zoon van Phinees, de zoon van Eleazar, de zoon van 

De belangrijkste priester Aäron. 

{8:3} deze Ezra ging van Babylon, als een schrijver, 

wordt zeer klaar in de wet van Mozes, die werd gegeven door 
de 

De God van Israël. 

{8:4} en de koning deed hem eer: want hij vond genade in 
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zijn gezicht in zijn verzoeken. 

{8:5} er ging met hem ook bepaalde van de kinderen 

van Israël, de priester van de Levieten, van de Heilige zangers, 

Kruiers en ministers van de tempel, Jeruzalem, 

{8:6} in het zevende jaar van de regering der Artexerxes, in de 

vijfde maand, was dit de king's zevende jaar; voor ze ging 

van Babylon op de eerste dag van de eerste maand, en kwam 
tot 

Jeruzalem, volgens de welvarende reis die de 

Ze gaf de heer. 



{8:7} voor Ezra had zeer grote Behendigheid, zodat hij 
weggelaten 

niets van de wet en de geboden des Heeren, maar 

geheel Israël geleerd de inzettingen en de arresten. 

{8:8} nu de kopie van de Commissie, die werd 

van Artexerxes de koning, en kwam naar de Ezra geschreven de 

priester en reader van de wet van de heer, dit is die 

followeth; 

{8:9} koning Artexerxes tot Ezra de priester en reader 

van de wet van de heer zendt groet: 

{8:10} hebben vastgesteld om genadig, ik heb 

gegeven volgorde, die van de natie van de Joden, en de 

priesters en Levieten binnen onze realm, zoals bereid zijn 

en verlangend moet gaan met u naar Jeruzalem. 

{8:11} zoveel dus als een geest daaraan, laat 

ze vertrekken met u, als het goed heeft leek me zowel 

en mijn zeven vrienden de adviseurs; 

{8:12} dat ze tot de aangelegenheden van Judea kijken kunnen 
en 

Jeruzalem, aangenaam tot hetgeen in de wet des Heren is; 

{8:13} en voeren de geschenken tot de heer Israël 



Jeruzalem, dat ik en mijn vrienden hebben gezworen, en al de 

goud en zilver die in het land van Babylon kan worden 
gevonden, 

naar de heer in Jeruzalem, 

{8:14} met dat ook die wordt gegeven van het volk voor de 

Tempel van de heer, hun God in Jeruzalem: en dat zilver 

en goud kan worden geïnd voor ossen, rammen en lammeren, 

en dingen daaraan vandaag; 

{8:15} aan het einde dat ze kunnen bieden offers tot de 

Heer op het altaar van de heer, hun God, die in 

Jeruzalem. 

{8:16} en wat gij en uw broeders zullen doen met 

het zilver en goud, dat doen, volgens de wil van uw God. 

{8:17} en de Heilige vaten des heren, die worden gegeven 

thee voor het gebruik van de tempel van uw God, die in 

Jeruzalem, gij zult voor uw God in Jeruzalem ingesteld. 

{8:18} en alles wat anders zult gij niet vergeten 

voor het gebruik van de tempel van uw God, zult gij geven het 
uit 

Schatkist van de koning. 

{8:19} en I koning Artexerxes heb ook geboden de 



hoeders van de schatten in Syrië en Phenice, die 

enkele Ezra de priester en de lezer van de wet van de 

allerhoogste God zendt, want ze moeten het geven hem met 

snelheid, 

{8:20} aan de som van honderd talenten zilver, 

eveneens ook tarwe zelfs honderd cors, en een 

honderden stukken van wijn, en andere dingen in overvloed. 

{8:21} laat alle dingen worden uitgevoerd na de wet van God 

ijverig de allerhoogste God, die toorn komen niet 

op het Koninkrijk van de koning en zijn zonen. 

{8:22} ik gebied u ook, dat gij geen belasting vereisen, noch 

elke andere instelling, van een van de priesters en Levieten, of 

Heilige zangers, of dragers of ministers van de tempel, of een 

dat zijn daden in deze tempel, en dat geen mens 

autoriteit te leggen elk ding op hen. 

{8:23} en gij, Ezra, volgens de wijsheid van God 

ordenen van de rechters en rechters, die ze in alle Syrië 
beoordelen kunnen 

en Phenice alle degenen die weten van de wet van uw God; en 

degenen die weten het die niet gij zult leren. 



{8:24} en whosoever overtreedt de wet van uw 

God, en van de koning wordt gestraft worden ijverig, of 

het zijn door overlijden, of andere straf, door boete van geld, of 

door gevangenisstraf. 

{8:25} zei toen Ezra de schrijver, gezegend zijn de enige 

God van mijn vaderen, die heeft deze dingen in de 

hart van de koning, aan zijn huis dat in Jeruzalem te 
verheerlijken: 

{8:26} en heeft me in de ogen van de koning, gerespecteerd en 

zijn adviseurs, en al zijn vrienden en edelen. 

{8:27} Daarom werd ik aangemoedigd door de hulp van de 

Heer mijn God, en verzamelden mannen van Israël om omhoog 
te gaan 

met mij. 

{8:28} en deze zijn de chef volgens hun gezinnen 

en verschillende waardigheid, die ging met mij van Babylon in 

het bewind van koning Artexerxes: 

{8:29} van de zonen van Phinees, Gerson: van de zonen van 

Ithamar, Gamael: van de zonen van David, Lettus, de zoon van 

Sechenias: 

{8:30} van de zonen van Pharez, Zacharias; en met hem 



werden geteld een honderd en vijftig mannen: 

{8:31} van de zonen van Pahat-Moab, Eliaonias, de zoon van 

Zaraias, en met hem twee honderd mannen: 

{8:32} van de zonen van Zathoe, Sechenias, de zoon van 

Jezelus, en met hem driehonderd mannen: van de zonen van 

Adin, Obeth, de zoon van Jonathan, en met hem twee honderd 

en vijftig mannen: 

{8:33} van de zonen van Elam, Josias zoon van Gotholias, en 

met hem zeventig mannen: 

{8:34} van de zonen van Saphatias, Zaraias zoon van Michael, 

en met hem weerkeren en tien mannen: 

{8:35} van de zonen van Joab, Abadias zoon van Jezelus, en 

met hem twee honderd en twaalf mannen: 

{8:36} van de zonen van Banid, Assalimoth zoon van Josaphias, 

en met hem een honderd en weerkeren mannen: 

{8:37} van de zonen van Babi, Zacharias zoon van Bebai, en 

met hem twintig en acht mannen: 

{8:38} van de zonen van Astath, zoon van Johannes van Acatan, 
en 

met hem een honderd en tien mannen: 
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{8:39} van de zonen van Adonikam de laatste, en dit zijn de 

namen van hen, Eliphalet, Jewel en Samaias, en met 

hen zeventig mannen: 

{8:40} van de zonen van Bago, de zoon van Istalcurus, Uthi 

en met hem zeventig mannen. 

{8:41} en deze ik bij elkaar aan de rivier genaamd 

Theras, waar wij onze tenten op drie dagen sloegen: en dan heb 
ik 

ondervraagde hen. 

{8:42} maar wanneer ik had er geen vinden van de priesters en 

Levieten, 

{8:43} ik vervolgens tot Eleazar, en iTDM en Masman, gezonden 

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

Nathan, Eunatan, Zacharias en Mosollamon, opdrachtgever 

mannen en geleerd. 

{8:45} en ik beval hen dat ze gaan tot Saddeus 

de kapitein, die in de plaats van de schatkist was: 

{8:46} en gebood hun dat zij moeten zeg 

Daddeus, en zijn broeders, en de treasurers in die 



plaats, om ons te sturen zulke mannen als de priesters kan 
uitvoeren 

kantoor in het huis des Heren. 

{8:47} en door de machtige hand van onze heer zij brachten 

ons vakkundige mannen van de zonen van Moli de zoon van 
Levi, de 

zoon van Israël, Asebebia, en zijn zonen, en zijn broeders, die 

waren achttien. 

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

de zonen van Channuneus, en hun zonen, waren twintig 
mannen. 

{8:49} en de personeelsleden van de tempel die David had 

priester gewijd, en de voornaamste mannen voor de dienst van 
de 

Levieten te weten, de dienaren van de tempel tweehonderd en 

twintig, de catalogus van wier namen waren Safan. 

{8:50} en daar heb ik gezworen een snel tot de jonge mannen 

voordat onze Heer, te verlangen van hem een voorspoedige 
reis, zowel 

voor ons en voor hen die waren met ons, voor onze kinderen, 
en voor 

het vee: 



{8:51} want ik was beschaamd om te vragen de koning 
voetsoldaten, en 

ruiters en gedragscodes voor bescherming tegen onze 
tegenstanders. 

{8:52} want we hadden zeide tot de koning, die de kracht van 

de heer onze God moet met hen die hem willen 

hen op alle mogelijke manieren steunen. 

{8:53} en weer smeekten we onze heer als het aanraken van 
deze 

dingen, en vond hem gunstig tot ons. 

{8:54} dan ik twaalf van de leider van de priesters gescheiden, 

Esebrias, en Assanias, en tien mannen van hun broeders met 

hen: 

{8:55} en ik woog ze het goud en het zilver, en 

de heilige schepen van het huis van onze Heer, die de koning, 

en zijn Raad, en de vorsten, en geheel Israël, had gegeven. 

{8:56} en toen ik het had woog, afgeleverd ik tot hen 

zes honderd en vijftig talenten van zilver en zilveren vaartuigen 
van 

honderd talenten, en honderd talenten van goud, 

{8:57} en twintig gouden schepen, en twaalf schepen van 



messing, zelfs van blinkend koper, glinsterende als goud. 

{8:58} en ik zeide tot hen: beide gij zijn heilige tot de 

Heer, en de schepen zijn heilige, en het goud en het zilver is 

een gelofte tot de heer, de heer van onze vaderen. 

{8:59} kijken gij, en houd ze totdat gij hen te bevrijden de 

chef van de priesters en Levieten, en aan de voornaamste 
mannen van 

de families van Israël, in Jeruzalem, in de kabinetten van de 

Huis van onze God. 

{8:60} dus de priesters en de Levieten, die had ontvangen 

het zilver en het goud en de schepen, bracht hen tot 

Jeruzalem, de tempel van de heer. 

{8:61} en van de rivier Theras vertrokken we de twaalfde 

dag van de eerste maand, en kwam naar Jeruzalem door de 
machtige 

hand van onze Heer, die met ons was: en van de 

begin van onze reis de heer verloste ons van elke 

vijand, en zo we naar Jeruzalem kwamen. 

{8:62} en wanneer we hadden er drie dagen, het goud 

en zilver werd afgewogen werd afgeleverd in het huis van 

onze heer op de vierde dag tot Marmoth de priester de zoon 



van Iri. 

{8:63} en met hem was Eleazar, de zoon van Phinees, en 

met hen werden Josabad, de zoon van Jesu en Moeth de zoon 

van Sabban, Levieten: alle hen werd geleverd door nummer en 

gewicht. 

{8:64} en al het gewicht van hen werd geschreven van de 

hetzelfde uur. 

{8:65} Bovendien zij die afkomstig waren uit de ballingschap 

aangeboden offers aan de God van Israël, zelfs twaalf 

ossen voor alle Israël, tachtig en zestien rams, 

{8:66} Threescore en twaalf schapen, geiten ten behoeve van 
een vrede 

aanbieden, twaalf; allemaal een offer aan de heer. 

{8:67} en de king's geboden geleverd 

tot de konings stewards en de gouverneurs van Celosyria 

en Phenice; en ze vereerde het volk en de tempel 

van God. 

{8:68} nu als deze dingen werden gedaan, kwam de linialen 

hoede, en zei: 

{8:69} de natie Israël, de vorsten, de priesters en 



Levieten, heb niet weg van hen de vreemde mensen van 

het land, noch de vervuilingen van de heidenen te weten, van 
de 

Kanaänieten, Hettieten, Pheresites, Jebusieten, en de 
Moabieten, 

Egyptenaren, en Edomieten. 

{8:70} voor zowel zij, als hun zonen zijn getrouwd met 

hun dochters, en de Heilige zaad is gemengd met de vreemd 

mensen van het land; en vanaf het begin van deze zaak de 

heersers en de grote mannen zijn deelgenoot van deze 
ongerechtigheid. 

{8:71} en zodra ik deze dingen had gehoord, ik huur mijn 

kleding, en de Heilige kledingstuk, en trok de haren uit 

uit mijn hoofd en baard, en ging me zitten triest en zeer zware. 

{8:72} dus alles wat ze die vervolgens werden verplaatst op het 
woord van de 

Here God van Israël geassembleerd tot mij, terwijl ik treurden 
voor 

de ongerechtigheid: maar ik zat nog vol met zwaarte tot de 
avond 

offer. 
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{8:73} dan oprijzen uit het snel met mijn kleren en 

de Heilige garment huur, mijn knieën buigen en uitrekken 

weer mijn handen de Here 

{8:74} ik al zei, O Heer, ik ben beschaamd en schaam 

voor uw aangezicht; 

{8:75} voor onze zonden worden vermenigvuldigd boven onze 
hoofden, en 

onze ignorances gekomen omhoog naar de hemel. 

{8:76} voorgoed sinds de tijd van onze vaderen we hebben 

geweest en zijn in grote zonde, zelfs tot op deze dag. 

{8:77} en voor onze zonden en onze vaderen we met onze 

broeders en onze koningen en onze priesters werden gegeven 
op 

de koningen van de aarde, het zwaard, en gevangenschap, en 
voor 

een prooi met schaamte, tot op deze dag. 

{8:78} en nu in zekere mate heeft genade 

Safan tot ons van u, O Heer, dat er moet worden overgelaten 

ons een wortel en een naam in de plaats van uw heiligdom; 

{8:79} en ontdek ons een licht in het huis van de 

Heer onze God, en om ons voedsel in de tijd van onze 



dienstbaarheid. 

{8:80} Ja, toen wij in bondage waren, waren we niet 

verlaten van onze heer; maar hij maakte ons genadig vóór de 

lijst van koningen van Perzië, zodat zij ons voedsel gaven; 

{8:81} Ja, en de tempel van onze Heer, vereerd en 

opgewekt van de desolate Sion, dat zij hebben ervoor gezorgd 
dat een zeker 

abiding in jodendom en Jeruzalem. 

{8:82} en nu, O Heer, wat zullen we zeggen, hebben deze 

dingen? want we hebben overtreden uw geboden, die 

gij gegeven door de hand van uw dienstknechten de profeten, 
zeggende: 

{8:83} dat het land, dat gij aangaan om te bezitten als een 

erfgoed, is een land dat is vervuild met de vervuilingen van de 

vreemdelingen van het land, en zij hebben ingevuld met hun 

onreinigheid. 

{8:84} daarom nu wordt gij niet toetreden uw dochters 

aan hun zonen neemt noch gij hun dochters tot 

uw zonen. 

{8:85} bovendien gij nooit tracht te vrede met 

hen, dat gij kunnen sterk, en eet van de goede dingen van het 



land, en dat gij de erfenis van het land tot kunnen verlaten 

uw kinderen Evermore. 

{8:86} en alles wat is overkomen is gedaan tot ons voor onze 

boze werken en grote zonden; want gij, O Heer, maken 

het licht van onze zonden, 

{8:87} en geef ons een dergelijke root: maar we hebben 

weer teruggedraaid naar uw wet overtreden, en om zich te 
mengen 

onszelf met de onreinheid van de Naties van het land. 

{8:88} zoudt gij niet worden vertoornd op ons te vernietigen, 

totdat gij waart verliet ons wortel, zaad, noch een naam geven? 

{8:89} O Heer Israëls, gij zijt waar: want wij zitten een 

wortel deze dag. 

{8:90} Zie, nu zijn we aangezicht in onze ongerechtigheden, 

want we kunnen niet langer wegens deze dingen 

aangezicht. 

{8:91} en als Ezra in zijn gebed maakte zijn bekentenis, 

huilen en liggen plat op de grond vóór de tempel, 

er verzameld hem van Jeruzalem een zeer grote 

veelheid van mannen en vrouwen en kinderen: want er was 



grote weeping onder de menigte. 

{8:92} dan de zoon van Jeelus, een van de zonen van Jechonias 

Israëls, riep, en zei: O Ezra, wij hebben gezondigd 

tegen de Here God, zijn we getrouwd vreemde vrouwen van 

de Naties van het land, en nu is geheel Israël aloft. 

{8:93} laten maken van een eed voor de heer, dat zullen we 

weg al onze vrouwen, die wij hebben genomen van de 
heidenen, 

met hun kinderen, 

{8:94} willen zoals gij zijt afgekondigd, en maar liefst 
gehoorzamen 

de wet van de heer. 

{8:95} ontstaan en zet in de uitvoering: voor aan thee doth dit 

zaak appertain, en wij zullen met u: moedig doen. 

{8:96} dus Ezra ontstond, en een eed van de leider van 

de priesters en Levieten van geheel Israël te doen na deze 
dingen; 

en zo ze sware. 

{9:1} dan Ezra stijgen van het Hof van de tempel 

ging naar de kamer van Joanan, de zoon van Eliasib, 

{9:2} en bleef daar, en aten vlees noch drinken 



water, rouwden om de grote ongerechtigheden van de 
menigte. 

{9:3} en er was een proclamatie in alle jodendom en 

Jeruzalem tot allen die waren van de ballingschap, dat zij 

moeten worden verzameld in Jeruzalem: 

{9:4} en dat wie ontmoette er niet binnen twee of 

drie dagen volgens als de ouderlingen die kale regel benoemd, 

hun vee moeten worden aangegrepen om het gebruik van de 
tempel, en 

zichzelf van hen die van het gevangenschap werden 
uitgeworpen. 

{9:5} en in drie dagen waren ze alle van de stam van Juda 

en Benjamin bijeengebracht in Jeruzalem de twintigste 

dag van de negende maand. 

{9:6} en al de menigte ging trillen in de brede 

Hof van de tempel vanwege het huidige fout weer. 

{9:7} dus Ezra ontstond op, en zeide tot hen: gij hebt 

het overtreden van de wet in het huwen van vreemde 
vrouwen, daarmee te 

verhogen van de zonden van Israël. 

{9:8} en nu door te belijden geven heerlijkheid de Here 



God onzer vaderen, 

{9:9} en doen zijn zal, en aparte jezelf van de 

heidense van het land, en van de vreemde vrouwen. 

{9:10} toen riep de hele menigte, en zei met een 

luide stem, zoals gij hebt gesproken, dus zullen we doen. 

{9:11} maar aangezien de mensen veel zijn, en het is 

fout weer, zodat we niet kan staan zonder, en dit is 

niet een werk van een dag of twee, het zien van onze zonde in 
deze dingen is 

ver verspreiden: 

{9:12} Daarom laat de heersers van het verblijf van de menigte, 
en 

Laat alle hen van onze woningen die vreemde vrouwen komen 

op het moment aangewezen, 
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{9:13} en met hen de heersers en de rechters van elke 

plaats, tot we de toorn van de heer van ons afwenden 

deze kwestie. 

{9:14} dan Jonathan de zoon van Azael en Ezechias de 

zoon van Theocanus dienovereenkomstig nam deze zaak op 
hen: 



en Mosollam en Levis en Sabbatheus hielp hen. 

{9:15} en deden zij dat van het gevangenschap waren volgens 

om al deze dingen. 

{9:16} en Ezra de priester koos hem de opdrachtgever 

mannen van hun families, alle met de naam: en in de eerste dag 
van de 

tiende maand zaten ze samen te onderzoeken de zaak. 

{9:17} zodat hun oorzaak die vreemde vrouwen werd gebracht 

ten einde op de eerste dag van de eerste maand. 

{9:18} en van de priesters die werden samenkomen, en 

had vreemde vrouwen, er werden gevonden: 

{9:19} van de zonen van Jesus de zoon van Josedec, en zijn 

broeders; Matthelas en Eleazar, en Joribus en Joadanus. 

{9:20} en zij gaven hun handen om weg te zetten hun 
echtgenotes 

en aan te bieden van rammen om verzoening voor hun fouten. 

{9:21} en van de zonen van Emmer; Ananias en Zabdeus, 

en Eanes, Sameius, en Hiereel en Azarias. 

{9:22} en van de zonen van Phaisur; Elionas, Massias 

Israël, en Nathanael, Ocidelus en Talsas. 

{9:23} en van de Levieten; Jozabad en halffabrikaten, en 



Colius, die Calitas, en Patheus, en Judas heette, en 

Jonas. 

{9:24} van de Heilige zangers; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} van de dragers; Sallumus en Tolbanes. 

{9:26} van hen van Israël, van de zonen van mee; Hiermas, 

en Eddias, en Melchias, Maelus en Eleazar, en 

Asibias en Baanias. 

{9:27} van de zonen van Ela; Matthanias, Zacharias, en 

Hierielus, en Hieremoth, en Aedias. 

{9:28} en van de zonen van Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, en Sabatus en Sardeus. 

{9:29} van de zonen van Babai; Johannes en Ananias en 

Josabad en Amatheis. 

{9:30} van de zonen van Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael en Hieremoth. 

{9:31} en van de zonen van Addi; Naathus en Moosias, 

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

en Manasseas. 

{9:32} en van de zonen van Annas; Elionas en Aseas, en 

Melchias, en Sabbeus en Simon Chosameus. 



{9:33} en van de zonen van Asom; Altaneus en Matthias, 

en Baanaia, Eliphalet, Manasse en Semei. 

{9:34} en van de zonen van SaFà; Jeremias, Momdis, 

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

en Enasibus, en Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: en van de zonen van Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{9:35} en van de zonen van Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

EDES, Juel, Banaias. 

{9:36} al deze vreemde vrouwen had genomen, en zij 

ze weg met hun kinderen. 

{9:37} en de priesters en Levieten, en ze waren die van 

Israël, woonde in Jeruzalem, en in het land, in de eerste 

dag van de zevende maand: dus de kinderen Israëls waren 

hun woningen. 

{9:38} en de hele menigte kwam samen met een 

overeenstemming in de brede plaats van de Heilige veranda 
naar de 

Oosten: 

{9:39} en ze sprak tot Ezra de priester en lezer, 



dien hij de wet van Mozes, die werd gegeven van de 

Here God van Israël. 

{9:40} dus Ezra de belangrijkste priester de wet tot bracht de 

hele menigte van man naar vrouw, en aan alle de priesters, 

te horen recht op de eerste dag van de zevende maand. 

{9:41} en hij las in het brede Hof voordat de Heilige 

veranda van 's morgens vroeg tot 's middags, voor beide 
mannen en 

vrouwen; en de menigte gaf gehoor aan de wet. 

{9:42} en Ezra de priester en de lezer van de wet stond 

omhoog op een preekstoel van hout, die voor dat doel gemaakt 
werd. 

{9:43} en er stond op door hem Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, op het recht 

hand: 

{9:44} en op zijn linker hand stond Phaldaius, Edder, 

Melchias, Lothasubus en Nabarias. 

{9:45} vervolgens nam Ezra het boek van de wet voor de 

veelheid: voor eervol zat hij in de eerste plaats in de 

zicht van allemaal. 

{9:46} en toen hij geopend de wet, ze stond alle 



recht omhoog. Dus Ezra gezegend de Here God de allerhoogste, 
de 

God der heerscharen, Almachtige. 

{9:47} en alle mensen beantwoordt, Amen; en opheft 

hun handen zij viel op de grond, en de heer aanbaden. 

{9:48} ook Jezus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas en Calitas, Asrias, en 

Ananias, Biatas, Joazabdus, en de Levieten, leerde de wet 

des heren, waardoor ze geweest om het te begrijpen. 

{9:49} dan Attharates tot Ezra de belangrijkste priester sprak. 

en lezer, en aan de Levieten, die de menigte, geleerd 

zelfs voor allen, zeggende, 

{9:50} deze dag is heilig voor de Here; (want zij alle schreien 

Toen hoorde ze de wet:) 

{9:51} gaan dan, en het vet eten, en drinken het zoete, en 

deel sturen naar hen die niets hebben; 

{9:52} voor deze dag heilig voor de Here is: en niet 

bedroefd; voor de heer brengt u naar eer. 
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{9:53} zodat de Levieten gepubliceerd alle dingen aan de 
mensen, 



zeggen, is deze dag heilig voor de heer; niet bedroefd. 

{9:54} dan ging ze hun weg, eenieder om te eten en 

drankje en make vrolijk, en om deel te geven aan hen die had 

niets, en dat geweldige juichen; 

{9:55} want zij de woorden waarin begrepen ze 

kregen de opdracht, en de waarvoor zij had samengesteld 

 


