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2 Maccabees 

Die tweede boek van die Maccabees 

{1:1} die broeders, die Jode wat in Jerusalem en in 

die grond van Judea, wens vir die broeders, die Jode wat 

dwarsdeur Egipte gesondheid en vrede: 

{1:2} God wees genadig vir julle en onthou sy 

verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob, sy 

getroue bediendes. 

{1:3} en gee jy al 'n hart om hom te dien, en om sy 

sal, met 'n goeie moed en 'n gewillige gees; 

{1:4} en maak julle harte oop in sy Wet en 

GEBOOIE, en stuur u vrede, 

{1:5} en hoor jou gebede, en word een met jou, en 

forsake jy nooit in die tyd van moeilikheid. 

{1:6} en nou ons word hier bid vir jou. 

{1:7} wat tyd as Demetrius reigned, in die honderd 

threescore en negende jaar, ons die Jode geskryf vir julle in die 



uiterste van moeilikheid wat vandaan op ons in daardie jare, 

die tyd wat Jason en sy geselskap kom van die Heilige 

grond en Koninkryk, 

{1:8} en verbrand die stoep, en onskuldige bloed vergiet: 

dan ons tot die Here gebid, en was gehoor; ons aangebied 

ook ook fyn meel, en verlig die lampe en stel 

heen die brode. 

{1:9} en nou sien dat julle die fees van Tabernakels in hou 

die maand Casleu. 

{1:10} in die driehonderd tagtig en agste jaar, die 

mense wat in Jerusalem en in Judea, en die Raad, 

en Judas, groet en gesondheid vir Aristobulus, koning gestuur 

Ptolemeus' Meester, wat is van die voorraad van die Geseënde 

priesters, en aan die Jode wat in Egipte was: 

{1:11} Insomuch soos God het ons uit groot gelewer 

perils, ons dank hom hoogs, soos voorheen in stryd teen 

'n koning. 

{1:12} want hy gooi hulle uit wat geveg binne die Heilige 

Stad. 

{1:13} vir wanneer die leier was kom in Persië, en die 



weermag met hom wat skynbaar onoorwinlik, was hulle 
weggeroof die 

tempel van Nanea deur die bedrog van Nanea se priesters. 

{1:14} vir Antiochus, asof verlam haar, 

gekom in die plek, en sy vriende wat saam met hom, om te 

ontvang geld in naam van 'n dowry. 

{1:15} wat wanneer die priesters van Nanea gehad soos 
uiteengesit, 

en hy was aangegaan met 'n klein maatskappy die kompas 

van die tempel, hulle skakel die tempel so gou moontlik 
Antiochus 

in die kom was: 

{1:16} en opening van 'n privy deur van die dak, hulle gooi 

nierstene soos gooi, en getref af die kaptein, 

hewed hulle in stukke, smote van hul koppe af en gooi hulle 

aan diegene wat sonder was. 

{1:17} geseënd wees ons God in alle dinge, wat het 

gelewer op die goddelose. 

{1:18} daarom terwyl ons nou voornemens te hou 

die suiwering van die tempel op die vyf en 20ste 



dag van die maand Casleu, ons het gedink dit nodig om te 
sertifiseer 

jy daarvan, wat julle ook dalk hou dit, as die fees van die 

Tabernakels, en van die vuur, wat is ons wanneer gegee 

Neemias offer, aangebied nadat hy het builded die 

tempel en die altaar. 

{1:19} vir wanneer ons vaders was gelei in Persië, die 

priesters wat nie vroom was dan het die vuur van die altaar 

privily, en weggesteek in 'n hol plek van 'n put sonder water, 

waar hulle gehou dit seker, sodat die plek was onbekend aan 
almal 

mans. 

{1:20} nou na baie jare, wanneer dit God plesier, 

Neemias, gestuur van die koning van Persië, het stuur van die 

nageslag van daardie priesters wat het weggesteek het om die 
vuur: maar wanneer 

hulle vertel ons hulle gevind geen vuur, maar dik water; 

{1:21} dan beveel hy hulle dit om op te stel, en om 

bring dit; en wanneer die offers was gelê op Neemias 

beveel die priesters om te Sprinkel die hout en die dinge 

gelê daarop met die water. 



{1:22} wanneer dit gedoen is, en die tyd het gekom dat die 

son geskyn, wat afore is weggesteek in die wolk, daar was 'n 

groot vuur aangesteek, sodat elke mens lank verlustig. 

{1:23} en die priesters gemaak 'n gebed terwyl die offer 

was beslag, ek sê, die priesters, sowel as al die res, 

Jonathan begin, en die res beantwoord thereunto, as 

Neemias het. 

{1:24} en die gebed was na hierdie wyse; O Here, 

Here God, Skepper van alle dinge, wat kuns bang en sterk, 

en regverdige en barmhartig, en die enigste en genadige 
koning, 

{1:25} die enigste gewer van alle dinge, die enigste net, 

Almagtige en ewige, u wat deliverest Israel uit al 

probleme, het kies die vaders en hulle sanctify: 

{1:26} ontvang die offer vir u hele volk Israel, 

bewaar jou eie gedeelte en sanctify dit. 

{1:27} versamel daardie saam wat gestrooi is by ons, 

lewer hulle wat dien onder die heidense, kyk op hulle 

wat plaasvind soos is in elke abhorred en laat die heidense 
weet 

dat u kuns ons God. 



{1:28} hulle wat alte ons straf, en met trots doen ons 

verkeerd. 

{1:29} plant u volk weer in u Heilige plek, soos Moses 

het gepraat. 

{1:30} en die priesters gesing psalms van danksegging. 

{1:31} nou wanneer die offer was verteer, Neemias 

beveel die water wat oor was om uitgestort word op die groot 

klippe. 

{1:32} wanneer dit gedoen is, daar 'n vlam was aangesteek: 

maar dit was verteer deur die lig wat geblink het van die altaar. 

{1:33} sodat wanneer hierdie saak bekend was, dit was vertel 
die 

koning van Persië, wat in die plek waar die priesters wat was 

weg gelei het die vuur, weggesteek verskyn daar water is, en 
dat 
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Neemias het die offers daarmee gesuiwer. 

{1:34} en dan die koning, inclosing die plek gemaak dit Heilige, 

nadat hy die saak probeer. 

{1:35} en die koning het baie geskenke, geskenk 

daarvan op diegene wie hy sou gratify. 



{1:36} en Neemias genoem hierdie ding Naphthar, wat 

so veel oor te sê, 'n reiniging: maar baie mans noem dit Nephi. 

{2:1} dit is ook gevind in die rekords, daardie Jeremy die 

profeet beveel hulle wat meegevoer was om te neem van 

die vuur, as dit het belangriks is: 

{2:2} en hoe dat die profeet gegee het hulle die 

Wet, gehef nie te vergeet die GEBOOIE van die 

Here, en hulle moet nie vergis in hul gedagtes, wanneer hulle 

sien beelde van silwer en goud, met hul ornamente. 

{2:3} en met ander sulke toesprake hom hy hulle, 

dat die Wet moet nie Wyk uit hul harte. 

{2:4} it is ook vervat in die dieselfde skrif, wat die 

profeet, word gewaarsku te word van God, beveel die 
tabernacle 

en die ark te gaan met hom, want hy het weggegaan in die 

Berg, waar Moses geklim, en gesien die erfenis van 

God. 

{2:5} en toe Jeremy thither, hy 'n holte gevind 

grot, waarin hy gelê die tabernacle, en die ark, en die 

altaar van speserye, en so die deur gestop. 



{2:6} en sommige van diegene wat hom gevolg het gekom om 
te merk 

die manier, maar hulle kon nie vind dit. 

{2:7} watter wanneer Jeremy beskou, hy blameer hulle, 

sê, soos vir daardie plek, dit rnoet onbekend tot die tyd 

dat God sy mense weer bymekaar en kry hulle bymekaar 

vir genade. 

{2:8} dan sal die Here shew hulle hierdie dinge, en die 

heerlikheid van die Here sal verskyn, en die wolk ook, soos dit 
was 

shewed onder Moses en as wanneer Salomo verlang word dat 
die 

plek dalk honourably geheilig word. 

{2:9} it was ook verklaar, dat hy verstandig word aangebied die 

offer van toewyding, en die afwerking van die tempel. 

{2:10} en as wanneer Moses het gebid tot die Here, die vuur 

uit die hemel afgekom, en verteer die offers: selfs 

het so ook Salomo gebid, en die vuur vandaan 

hemel, en verteer die burnt offers. 

{2:11} en Moses het gesê: omdat die sonde offer was nie 

geëet te word, dit verteer was. 



{2:12} sodat Salomo gehou daardie agt dae. 

{2:13} die dieselfde dinge ook aangemeld is in die geskrifte 

en verklarings van Neemias; en hoe hy stigting van 'n 

biblioteek versamel saam die handelinge van die Konings, en 
die 

profete, en van Dawid, en die twyfel van die konings 

rakende die Heilige gawes. 

{2:14} In soos manner ook Judas saam versamel alle 

daardie dinge wat was verlore as gevolg van die oorlog wat ons 
gehad het, en 

hulle bly by ons, 

{2:15} daarom as julle behoefte daarvan, stuur 'n paar om te 

haal hulle vir julle. 

{2:16} aangesien ons dan gaan nou vier die 

suiwering, ons geskryf het vir julle, en julle sal vaar, 

as julle hou die dieselfde dae. 

{2:17} ons hoop ook, dat die God wat afgelewer al sy 

mense, en hulle het almal 'n erfenis, en die Koninkryk, en 

die priesterdom, en die heiligdom, 

{2:18} want hy belowe in die Wet, sal kort Ontferm 

op ons, en bring ons bymekaar uit elke land onder 



hemel in die Heilige Plek: want hy het ons uit gelewer 

groot probleme, en het die plek gesuiwer. 

{2:19} nou as aangaande Judas Maccabeus, en sy 

broeders, en die suiwering van die groot tempel, en die 

toewyding van die altaar, 

{2:20} en die oorloë teen Antiochus Epiphanes, en 

Eupator sy seun, 

{2:21} en die openbaar tekens wat kom uit die hemel 

vir diegene wat gemanierd hulself manfully om hul eer 

vir Judaïsme: sodat, om maar 'n paar, hulle oorbrug die 

hele land, en gejaag barbaarse skare, 

{2:22} en verhaal weer die tempel bekend al die 

hele wêreld oor, bevry die Stad en die wette gehandhaaf wat 

gaan af, die Here wat genadig vir hulle met: 

alle guns: 

{2:23} al hierdie dinge, ek sê, word verklaar deur Jakkie van 

Cyrene in vyf boeke, sal ons assay te abridge in een 

volume. 

{2:24} vir oorweging van die oneindige getal, en die 

probleme wat hulle vind daardie begeerte om te kyk na die 



narrations van die storie vir die verskeidenheid van die saak, 

{2:25} ons versigtig, dat hulle wat sal lees mag gewees het 

het heerlik, en dat hulle wat verlang om te verbind tot 

geheue het dalk gemak, en dat almal in wie se hande dit 

kom dalk wins het. 

{2:26} dus aan ons, wat geneem het op ons dit 

pynlike arbeid van abridging, dit was nie maklik nie, maar 'n 
saak van 

sweet en kyk; 

{2:27} selfs soos dit is geen gemak vir hom dat prepareth 'n 

banquet, en soek die voordeel van ander: nog vir die 

pleasuring van baie ons sal onderneem met hierdie groot pyne; 

{2:28} verlaat om die skrywer die presiese hantering van elke 

spesifieke en harde volg die reëls van 'n 

abridgement. 

{2:29} vir as die Meester bouer van 'n nuwe huis moet sorg 

vir die hele gebou; maar hy wat undertaketh te stel dit uit, 

en verf dit, moet soek uit pas dinge vir die adorning 

daarvan: selfs so ek dink dit is met ons. 

{2:30} staan op elke punt, en gaan oor dinge by 



groot, en om nuuskierig in besonderhede, word belongeth na 
die eerste 

skrywer van die storie: 

{2:31} maar te gebruik brevity, vermy baie ons van 

die werk is verleen word aan hom wat sal maak dat 'n 
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abridgment. 

{2:32} hier dan sal ons die storie begin: slegs by te voeg 

dus veel wat het gesê, dat dit 'n dwaas is 

ding om te maak 'n lang prologue en kort in die storie 

self. 

{3:1} nou wanneer die Heilige Stad bewoon met al 

vrede, en die wette gehou was baie goed, omdat van die 

godliness van Onias die Hoëpriester, en sy haat van 

boosheid, 

{3:2} dit gekom het om te slaag dat selfs die konings hulself het 

respekteer die plek, en vergroot die tempel met hul beste 

geskenke; 

{3:3} Insomuch daardie Seleucus van Asië van sy eie inkomste 

kaal takke al die koste wat deel uitmaak van die diens van die 
offers. 



{3:4} maar een Simon van die stam van Benjamin, wat was 

gemaak goewerneur van die tempel, val met die Hoëpriester 

oor die versteuring in die Stad. 

{3:5} en wanneer hy kon nie oorkom Onias, hy genader hom 

Apollonius die seun van Thraseas, wat dan was goewerneur 

van Celosyria en Phenice, 

{3:6} en vir hom gesê dat die Tesourie in Jerusalem was vol 

van oneindige somme geld, sodat die menigte van hul 

rykdom, wat het betrekking op die rekening van die offers, 

ontelbare, en dat dit was moontlik al in te bring 

die koning se hand. 

{3:7} nou toe Apollonius het gekom om die koning, en het 

shewed hom die geld waarvan hy was gesê, die koning 

het uit Heliodorus sy tesourier gekies en gestuur om hom met 
'n 

gebod te bring hom die foresaid geld. 

{3:8} so onverwyld Heliodorus het sy reis; onder 'n 

kleur van die stede van Celosyria en Phenice, besoek maar 

inderdaad om die koning se doel. 

{3:9} en wanneer hy na Jerusalem kom was, en was 



hoflik ontvang van die Hoëpriester van die Stad, Hy vertel 

hom wat intelligensie is gegee van die geld, en verklaar 

Daarom hy gekom het, en gevra as hierdie dinge was dus 
inderdaad. 

{3:10} en dan die hoë priester het vir hom gesê dat daar was so 

geld vir die verligting van weduwees en wese gelê 

kinders: 

{3:11} en dat sommige daarvan behoort aan Hircanus seun van 

Tobias, 'n man van groot waardigheid, en nie as daardie 
goddelose gegee 

Simon het misinformed: die som waarvan in al vier was 

honderd talente van silwer, en twee honderd van goud: 

{3:12} en dat dit heeltemal onmoontlik dat sulke 

maal gedoen moet word vir hulle, wat dit gepleeg het: 

die heiligheid van die plek, en om die heerlikheid en 
onaantasbare 

heiligheid van die tempel, vereer oor die hele wêreld. 

{3:13} maar Heliodorus, as gevolg van die koning se 

gebod gegee hom, het gesê dat in enige wyse dit moet wees 

in die koning se Tesourie gebring. 

{3:14} sodat op die dag wat hy aangestel hy ingeskryf te 



bestel hierdie aangeleentheid: wherefore daar is geen klein 
angs 

regdeur die hele Stad. 

{3:15} maar die priesters, prostrating hulself voor die 

altaar in hul priesters se vestments, genoem: hemel op die 

hom wat 'n Wet betreffende dinge gegee om hy gehou word, 
wat 

hulle moet veilig bewaar word vir sodanige soos gepleeg het 

hulle gehou word. 

{3:16} dan whoso het gekyk het die Hoëpriester in die gesig, 

Dit sou sy hart gewond het: vir sy gedaante en 

die verandering van sy kleur verklaar die innerlike angs van sy 

gedagte. 

{3:17} vir die man was so compassed met vrees en 

afgryse van die liggaam, wat dit openbaar aan hulle wat gekyk 

op hom, hoe hartseer hy het nou in sy hart. 

{3:18} ander hardloop swerms buite hul huise aan die 

algemene supplication, want die plek is soos om te kom 

in minagting. 

{3:19} en die vroue, girt met sackcloth onder hul 

borste, abounded in die strate, en die Maagde wat was 



gehou in hardloop, sommige by die hekke, en sommige aan die 
mure, en 

ander uit die vensters gekyk. 

{3:20} en al hou hul hande teenoor hemel, gemaak 

supplication. 

{3:21} en dan sal dit 'n mens om te sien die val bejammer het 

af van die menigte van allerhande, en die vrees van die hoë 

priester wat in so 'n angs. 

{3:22} hulle dan later ontbied die Almagtige Here te hou 

die dinge gepleeg van vertroue veilig en seker vir diegene wat 

het hulle gepleeg is. 

{3:23} nietemin Heliodorus uitgevoer dit wat was 

georden. 

{3:24} nou soos hy was daar teenwoordig homself met sy 

Waak oor die Tesourie, die Here van geeste, en die Prins 

van alle krag, veroorsaak 'n groot uitbeelding, sodat alles wat 

vermoed word om te kom met hom was verbaasde by die krag 

van God, en fainted, en was baie bang seer. 

{3:25} vir verskyn daar vir hulle 'n perd met 'n 

verskriklike ruiter op hom, en versier met 'n baie billike 



bedekking, hy hardloop fel en smote teen Heliodorus met 

sy forefeet, en dit was dat hy wat sit op die perd 

het klaar harness van goud. 

{3:26} verder het twee ander jong mans verskyn voor 

hom, noemenswaardige in krag, uitstekende in skoonheid, en 
comely in 

klere, wat gestaan het deur hom aan weerskante; en scourged 
hom 

voortdurend, en het hom baie seer wonde. 

{3:27} en Heliodorus val skielik vir die grond, en 

was compassed met groot duisternis: maar hulle wat saam met 

Hy het hom en sit hom in 'n rommel. 

{3:28} aldus hom, wat die afgelope tyd met 'n groot trein 
gekom het en 

met al sy lyfwag in die genoemde Tesourie, hulle uitgevoer, 

nie in staat om te help om homself met sy wapens: en 

kennelik erken hulle die krag van God. 

{3:29} want hy deur die hand van God uitgebring, en lê 

sprakeloos sonder alle hoop op lewe. 

{3:30} maar hulle die Here, wat het wonderbaarlik geprys 

vereer sy eie plek: vir die tempel; wat 'n bietjie afore 
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was vol van vrees en moeilikheid, wanneer die Almagtige Here 

verskyn het, was gevul met vreugde en blydskap. 

{3:31} dan straightways sekere van Heliodorus se vriende 

gebid Onias, wat hy sou noem op die Allerhoogste te 

verleen hom sy lewe, wat lê gereed om op die spook te gee. 

{3:32} sodat die hoë priester, suspecting mos die koning moet 

misconceive dat sommige oumagrootjie gedoen is 

Heliodorus deur die Jode, aangebied 'n offer vir die gesondheid 
van 

die man. 

{3:33} nou as die Hoëpriester was maak 'n atonement, 

die dieselfde jong mans in die dieselfde klere verskyn en 

staan langs Heliodorus, sê, gee Onias die Hoëpriester 

Baie dankie, insomuch vir sy onthalwe die Here het toegestaan 

jou lewe: 

{3:34} en sien dat u maaksel van scourged is 

hemel, verklaar vir alle mans die magtige krag van God. En 

wanneer hulle hierdie woorde gepraat het, het hulle geen meer 
verskyn. 

{3:35} sodat Heliodorus, nadat hy aangebied het offer 



die Here, en gemaak groot geloftes aan hom wat hom gered 
het 

lewe, en saluted Onias, teruggekeer met sy leër aan die koning. 

{3:36} dan testified hy aan alle mans die werke van die groot 

God, wat hy met sy oë gesien het. 

{3:37} en wanneer die koning Heliodorus, wat dalk 'n pas 

man om gestuur te word nog een keer weer na Jerusalem, het 
hy gesê, 

{3:38} indien u maaksel enige vyand of traitor, stuur hom 
thither, 

en u sal hom goed scourged, ontvang as hy ontsnap met 

sy lewe: vir in daardie plek, geen twyfel; Daar is 'n especial 

krag van God. 

{3:39} want hy wat binne in die hemel het sy oog op wat 

plaas, en defendeth dit; en hy beateth en destroyeth hulle 

wat kom maak dit seer. 

{3:40} en die dinge aangaande Heliodorus, en die 

behoud van die Tesourie, val op hierdie soort. 

{4:1} hierdie Simon nou, van wie ons het afore met 

is verraaier van die geld, en van sy land, slandered 

Onias, asof hy ha vreesbevange Heliodorus, en is die werker 



van hierdie euwels. 

{4:2}: so was hy vetdruk te noem hom 'n traitor, wat het 

verdien goed van die Stad, en sy eie nasie, aangebied en 

was so ywerige van die wette. 

{4:3} maar wanneer hul haat gegaan so ver, wat deur een van 

Simon se faction moorde was toegewyde, 

{4:4} Onias sien die gevaar van hierdie bewering, en wat 

Apollonius, as synde die goewerneur van Celosyria en Phenice, 

het woed, en die verhoging van Simon se kwaadwilligheid, 

{4:5} hy gegaan het om die koning, nie om 'n accuser van sy 

landgenote, maar op soek na die goeie van alle, albei publick en 

privaat: 

{4:6} want hy het gesien dat dit onmoontlik was dat die staat 

stil moet voortgaan, en Simon laat sy folly, tensy die 

King het thereunto kyk. 

{4:7} maar na die dood van Seleucus, wanneer Antiochus, 

geskakelde Epiphanes, het die Koninkryk, Jason die broer van 

Onias moeisame underhand word Hoëpriester, 

{4:8} Promising aan die koning deur Intersessie drie 

honderd en threescore talente silwer, en van 'n ander 



inkomste tagtig talente: 

{4:9} langs hierdie, hy belowe om te wys 'n honderd en 

vyftig meer, as hy dalk lisensie stel hom op 'n plek vir 

oefen, en vir die opleiding op van die jeug in die denkpatrone 
van 

die heidense, en skryf hulle van Jerusalem deur die naam van 

Antiochians. 

{4:10} watter wanneer die koning toegestaan het, en hy het 

gekry het in sy hand die reël hy onverwyld gebring sy eie 

nasie te Greekish mode. 

{4:11} en die koninklike voorregte van spesiale guns toegestaan 

om die Jode deur die middel van John die Vader van 
Eupolemus, 

wat ambassadeur na Rome vir amity en hulp gegaan het, hy het 

weg; en sit neer die regerings wat was 

volgens die Wet, hy grootgeword met nuwe doeane teen die 

Wet: 

{4:12} want hy gebou met 'n plek van oefening onder die 

Kragtoring self, en die hoof jong mans onder sy gebring 

subjection, en hulle dra 'n hoed. 

{4:13} nou so die hoogte van Griekse denkpatrone, was en 



toename van reg maniere, deur die oorskryding 

profaneness van Jason, daardie goddelose rustig, en geen hoë 

priester; 

{4:14} dat die priesters het geen moed om te dien nie meer 

by die altaar, maar despising die tempel, en versuim die 

ook, moet deelnemers aan die onwettige hastened 

voorsiening in die plek van oefening, na die speletjie van is 

genoem hulle heen; 

{4:15} nie instelling deur die onderskeidings van hul pa's, maar 

hou die heerlikheid van die Grecians beste van almal. 

{4:16} deur rede waarvan seer onheil op hulle gekom het: 

vir hulle het hulle aan hul vyande en avengers, wie se 

Pasgemaakte gevolg so na, en vir wie hulle 

verlange om te word soos in alle dinge. 

{4:17} want dit is nie 'n ligte ding om te doen wickedly teen die 

wette van God: maar die tyd volgende moet verklaar hierdie 

dinge. 

{4:18} nou wanneer die speletjie wat was gebruik elke geloof 
jaar 

was gehou by Tyrus, die Heer teenwoordig, 



{4:19} hierdie ungracious Jason spesiale boodskappers gestuur 

van Jerusalem, wat was Antiochians, dra drie 

honderd drachms van silwer op die opoffering van Hercules, 

wat selfs die ampsbekleërs daarvan gedink het pas nie om te 
gee 

op die offer, want dit was nie gerieflik, maar word 

gereserveer vir ander kostes. 

{4:20} hierdie geld dan in verband van die sender, was 

aangestel om Hercules se offer; maar as gevolg van die 
ampsbekleërs 

daarvan, dit was in diens vir die maak van gallies. 

{4:21} nou toe Apollonius die seun van Menestheus was 

vir die kroning van koning Ptolemeus in Egipte gestuur 

Philometor, Antiochus, verstaan hom nie om goed te wees 

beïnvloed om sy sake, voorsien vir sy eie veiligheid: 
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whereupon hy gekom het om Joppa, en van daar af na 
Jerusalem: 

{4:22} waar hy was honourably ontvang van Jakkie, en 

van die Stad, en toe gebring is met fakkel Iithete, en met 

groot shoutings: en so daarna gegaan met sy gasheer vir 



Phenice. 

{4:23} drie jaar daarna Jason gestuur Menelaus, die 

voornoemde Simon se broer, dra die geld vir die koning, 

en sit hom in gedagte van sekere nodig aangeleenthede. 

{4:24} maar hy gebring word om die teenwoordigheid van die 
koning, 

wanneer hy hom het honderd vir die heerlike verskyning van 

sy krag, het die priesterdom homself, bied meer as 

Jason deur drie honderd talente silwer. 

{4:25} sodat hy gekom het met die koning se volmag, bring 

niks waardig die hoë priesterdom, maar met die woede van 'n 

wrede tiran, en die woede van 'n alfa dier. 

{4:26} dan Jason, wat het ondermyn sy eie broer, 

word gekniehalter deur 'n ander, verplig was om te vlug in 

die land van die kinders. 

{4:27} sodat Menelaus het die Prinsdom: maar as vir die 

geld wat hy vir die koning belowe het, hy het geen goeie 

bestel vir dit, al is dit Sostratis die heerser van die Kasteel vereis 
dit: 

{4:28} vir vir hom appertained die insameling van die 

doeane. Daarom, hulle was albei genoem voor die koning. 



{4:29} nou Menelaus verlaat sy broer Lysimachus in sy 

plek in die priesterdom; en Sostratus links kratte, wat was 

goewerneur van die Cyprians. 

{4:30} terwyl daardie dinge doen, was hulle van Tarsus 

en Mallos gemaak insurrection, want hulle was gegee aan 

die koning se concubine, Antiochus genoem. 

{4:31} dan kom die koning in al gou tot bedaring moet sake, 

verlaat Andronicus, 'n man in gesag, vir sy Adjunk. 

{4:32} nou Menelaus, met dat hy gekry het 'n 

gerieflike tyd, steel sekere vaartuie van goud uit van die 

tempel, en sommige van hulle aan Andronicus, en sommige hy 
gegee 

verkoop in Tyrus en die stede rondom. 

{4:33} wat wanneer Onias geweet van 'n borg, hy reproved 

hom, en onttrek homself in 'n heiligdom by Daphne, wat 

lieth deur Antiochia. 

{4:34} daarom Menelaus, neem Andronicus uitmekaar, 

gebid, hom te Onias in sy hande; wat word 

thereunto oorgehaal, en kom na Onias in bedrog, gegee het 

hom sy regterhand met Ede; en alhoewel hy vermoed word 



deur hom, nog oorgehaal word hy hom om uit te kom van die 

heiligdom: wie onverwyld hy stilgebly sonder inagneming van 

geregtigheid. 

{4:35} vir die wat veroorsaak dat nie net die Jode nie, maar baie 

ook van ander nasies, het groot wees, en was baie 

grieved vir die onregverdige moord van die man. 

{4:36} en wanneer die koning kom was weer uit die 

Plaas oor Cilicia, die Jode wat was in die Stad, en 

sekere van die Grieke wat ook, die feit abhorred gekla 

omdat Onias was weggeroof sonder oorsaak. 

{4:37} dus Antiochus was hartlik Jammer, en 

verskuif na jammerte, en wept, as gevolg van die nugter en 
beskeie 

gedrag van hom wat dood was. 

{4:38} en aangesteek met woede, onverwyld hy het 

weg Andronicus sy pers en huur af sy klere, en 

lei hom deur die hele Stad vir daardie einste plek, 

waar hy impiety teen Onias gepleeg het, daar het die 

hy die cursed moordenaar. Dus die Here beloon hom sy 

straf, as wat hy verdien het. 



{4:39} nou wanneer baie sacrileges het is gepleeg 

die Stad deur Lysimachus met die toestemming van Menelaus, 
en 

die vrugte daarvan was versprei in die buiteland, die menigte 
ingesamel 

hulself saam teen Lysimachus, baie bloedvate van 

goud word reeds meegevoer. 

{4:40} whereupon die algemene mense styg, en word 

gevul met woede, Lysimachus gewapen ongeveer drie duisend 

mans, en het begin eers bied geweld; een Auranus word 

die leier, 'n man wat ver weg jare, en nie minder in folly. 

{4:41} hulle dan sien die poging van Lysimachus, sommige 

van hulle vasgevang klippe, sommige clubs, ander neem 
handevol 

stof, wat is volgende aan die hand, gooi hulle almal saam op 

Lysimachus en diegene wat stel op hulle. 

{4:42} dus baie van hulle hulle gewond en sommige hulle 

getref om die grond, en almal van hulle hulle gedwing om te 
vlug: maar 

soos die churchrobber homself, hom hulle vermoor langs die 

Tesourie. 



{4:43} van hierdie sake dus was daar 'n beskuldiging 

gelê teen Menelaus. 

{4:44} nou wanneer die koning kom om Tyrus, drie mans wat 

gestuur uit die Senaat gepleit het die oorsaak voor hom: 

{4:45} maar Menelaus, nou skuldigbevinding aan, belowe 

Ptolemee die seun van Dorymenes gee hom baie geld, as 

Hy sou die koning teenoor hom vertroos. 

{4:46} whereupon Ptolemee neem die koning eenkant in 'n 

sekere galery, as dit was om die lug gebring te word 

van nog 'n gedagte: 

{4:47} Insomuch dat hy ontslaan Menelaus van die 

beskuldigings, wat Nieteenstaande was oorsaak van al die 

'n loopring: en daardie arme mans, wat, as hulle vertel het, hul 

oorsaak, Ja, voor die Scythians, behoort het was geoordeel 

onskuldige, hulle hy tot die dood veroordeel. 

{4:48} dus hulle wat die saak vir die Stad, gevolg en 

vir die mense, en vir die Heilige vaartuie, het spoedig 

onregverdige straf. 

{4:49} daarom selfs hulle van Tyrus, verskuif met haat 



van daardie aansteeklike akte, veroorsaak hulle honourably 
begrawe te word. 

{4:50} en so deur die covetousness van hulle wat 

was van krag Menelaus gebly steeds in gesag, 

verhoging in kwaadwilligheid, en word 'n groot traitor aan die 
burgers. 

{5:1} oor die dieselfde tyd Antiochus voorberei sy tweede 

reis na Egipte: 

{5:2} en toe dit gebeur het, wat deur al die Stad, vir 

die ruimte byna van veertig dae, was daar gesien ruiters 

loop in die lug, in lap van goud, en gewapende met lances, 

soos 'n band van soldate, 
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{5:3} en troepe van ruiters in skikking, gee en 

loop mens teen 'n ander, met skud van shields, en 

menigte van pikes, tekening van swaarde en giet van 

pyltjies, en glittering van goue ornamente, en harness van al 

Rangskik. 

{5:4} wherefore elke man gebid wat daardie uitbeelding 

dalk draai tot goeie. 

{5:5} nou wanneer daar was heen heen 'n valse hulle sê, as 



Hoewel Antiochus was dooie, Jason het op die minste 'n 

duisend mans, en skielik het 'n aanval op die Stad; 

en hulle wat was op die mure wat sit agter, en die 

Stad volledig geneem, Menelaus gevlug in die Kasteel: 

{5:6} maar Jason het sy eie burgers sonder genade, nie 

oorweging wat kry die dag van hulle van sy eie nasie 

'n mees ongelukkige dag sou wees vir hom; maar dink hulle 

was sy vyande, en nie sy landgenote, wie hy 

oorwin. 

{5:7} Howbeit vir al hierdie verwerf hy nie die Prinsdom, 

maar by die laaste ontvang skande vir die beloning van sy 
treason, 

en weer in die land van die kinders gevlug. 

{5:8} in die einde dus het hy 'n ongelukkige terugkeer, 

beskuldig word voor Aretas die koning van die Arabiere, 

wat van Stad tot Stad, nagestreef word van alle mans, gehaat 'n 

forsaker van die wette, en het in abomination as 'n 

Open vyand van sy land en landgenote, hy was uitbring 

in Egipte. 

{5:9} dus hy wat baie uit hul land gedryf het 



tot niet gegaan in 'n vreemde land, om die Lacedemonians, wat 
aftree 

en dink daar succour vanwee sy sielsgenoot vind: 

{5:10} en hy wat uitgebring het uit baie unburied het geen 

om te treur vir hom, nóg enige plegtige begrafnis glad, nóg 

sepulchre met sy vaders. 

{5:11} nou wanneer dit wat gedoen is het gekom om die koning 
se 

kar, hy het gedink dat Judea kom het: whereupon 

Verwyder uit Egipte in 'n woedende gees, hy het die Stad deur 

krag van die arms, 

{5:12} en beveel sy manne van oorlog nie te spaar so 

soos hulle ontmoet, en te slaan soos opgeskuif na die huise. 

{5:13} dus daar was moord van jonk en oud, maak 

weg van mans, vroue en kinders, slaying van Maagde en 

babas. 

{5:14} en daar was vernietig word binne die ruimte van drie 

hele dae fourscore duisend, waarvan veertig duisend 

weggeroof was in die konflik; en nie minder verkoop as 
weggeroof. 



{5:15} tog was hy nie inhoud met dit nie, maar vermoed word 
om te 

gaan in die mees Heilige tempel van die hele wêreld; Menelaus, 

daardie traitor aan die wette, en na sy eie land, syne 

gids: 

{5:16} en neem die Heilige vaartuie met besoedelde hande, 

en met godslasterlike hande trek af die dinge wat was 

toegewy aan die aanvulling en heerlikheid deur ander konings 
en 

eer van die plek, hy het vir hulle weg. 

{5:17} en so haughty was Antiochus in gedagte, dat hy 

oorweeg nie dat die Here was kwaad vir 'n rukkie vir die 

sondes van hulle wat het in die Stad, en daarom sy oog was 

nie op die plek. 

{5:18} vir het hulle nie is voorheen toegedraai in baie 

sondes, hierdie man, so gou as wat hy gekom het, was 
onverwyld 

scourged, en sit terug van sy vermoede, as Heliodorus 

was, wie Seleucus die koning gestuur om te sien die Tesourie. 

{5:19} nogtans God het die mense vir kies nie 

die plek se onthalwe nie, maar die plek ver die mense se ontwil. 



{5:20} en dus die plek self, wat was deelhebber 

met hulle van die teenspoed wat gebeur met die volk, het 

daarna kommunikeer in die voordele van die Here gestuur: 

en as dit is verlaat in die toorn van die Almagtige, so 

weer, die groot Here versoen word, dit was opgestel met al 

heerlikheid. 

{5:21} so wanneer Antiochus het uit die tempel gedra 'n 

duisend en agt honderd talente, vertrek hy in al gou 

vir Antiochia, weening in sy trots te maak die grond 

bedrywighede, en die see begaanbare deur voet: so was die 

haughtiness van sy gees. 

{5:22} en verlaat hy landvoogde aan die nasie vex: by 

Jerusalem, Philip, vir sy land 'n Phrygian, en vir 

maniere meer barbaarse as hy wat hom daar; 

{5:23} en by Garizim, Andronicus; en buitendien, 

Menelaus, wat erger as al die res kaal 'n swaar hand 

oor die burgers met 'n kwaadwillige gees teen sy 

landgenote die Jode. 

{5:24} hy gestuur ook daardie detestable ringleader Apollonius 

met 'n leër van twee en twintig duisend, bevelend hom 



al diegene wat in hul beste ouderdom was dood, en verkoop 
die 

vroue en die jonger Rangskik: 

{5:25} wat kom na Jerusalem, en vrede, simpatie 

forbear het tot die Heilige dag van die Sabbat, wanneer die 
neem van die 

Jode Heilige dag te hou, beveel hy sy manne te Bewapen 

hulself. 

{5:26} en sodat hy het al hulle wat gegaan het om die 

viering van die Sabbat, en loop deur die Stad met 

wapens het die groot skare. 

{5:27} maar Judas Maccabeus met nege ander mense, of 

thereabout, onttrek homself in die wildernis, en geleef 

in die berge na die wyse van diere, met sy 

maatskappy, wat gevoer op kruie voortdurend, sodat hulle 
moet word 

deelnemers van die besoedeling. 

{6:1} nie lank na dit die koning gestuur 'n ou man van 

Athene te noop die Jode om af te wyk van die wette van hul 

pa's, en nie om te leef na die wette van God: 

{6:2} en te besoedel ook die tempel in Jerusalem, en om 



noem dit die tempel van Jupiter Olympius; en wat in Garizim, 

van Jupiter die Beskermer van vreemdelinge, soos hulle gedoen 
het wat begeer 

het in die plek. 

{6:3} die koms in van hierdie loopring was seer en 

grievous aan die mense: 

{6:4} vir die tempel was gevul met oproer en revelling deur 

die heidene, wat dallied met harlots, en het te doen met 

vroue binne die kring van die Heilige plekke, en behalwe 

wat gebring in dinge wat nie wettig was nie. 
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{6:5} die altaar ook was gevul met godslasterlike dinge, wat 

die Wet forbiddeth. 

{6:6} nóg was dit wettig vir 'n man om te hou Sabbat 

dae of antieke fasts, of om profess homself glad te wees 'n 
Jood. 

{6:7} en in die dag van die koning se geboorte elke maand hulle 

gebring is, was deur bitter beperking om te eet van die 
offers; en 

Wanneer die vinnig van Bacchus is gehou, die Jode was 

verplig om te gaan in optog Bacchus, uitvoering klimop. 



{6:8} verder daar uitgegaan 'n besluit om die buurvrou 

stede van die heidense, deur die suggestie van Ptolemee, teen 

die Jode, dat hulle moet kyk na die dieselfde denkpatrone, en 
word 

deelnemers aan hul offers: 

{6:9} en whoso sou hulself nie konformeer aan die 

maniere van die heidene moet gestel word te dood. Dan dalk 

'n man het die huidige ellende gesien. 

{6:10} want daar was twee vroue gebring, wat het 

besny hul kinders; wie wanneer hulle het openlik gelei 

ronde oor die Stad, die kindertjies inhandiging by hul borste, 
hulle 

gooi hulle eerste vanaf die muur. 

{6:11} en andere wat saam geloop het in grotte naby 

deur, om te hou die Sabbat dag geheim, ontdek deur 

Philip, was al verbrand saam, want hulle het 'n 

gewete te help hulself vir die eer van die meeste 

Heilige dag. 

{6:12} nou ek beseech diegene wat hierdie boek gelees dat 
hulle 



nie moedeloos word vir hierdie toon rampspoed aan, maar dat 
hulle oordeel 

daardie strawwe nie moet vir vernietiging, maar vir 'n 

chastening van ons nasie. 

{6:13} want dit is 'n teken van sy groot goedheid, wanneer 

aansteeklike gevaar is nie enige lang tyd, maar onverwyld gely 

gestraf. 

{6:14} vir nie soos met ander nasies, wie die Here 

forbeareth geduldig om te straf, totdat hulle kom word die 

volheid van hul sondes, so dealeth hy met ons, 

{6:15} mos wat kom om die hoogte van sonde, 

Daarna moet hy vengeance van ons neem. 

{6:16} en dus hy nooit withdraweth sy genade 

uit ons: en alhoewel hy straf met teenspoed, nog pleeg hy 

forsake nooit sy mense. 

{6:17} maar laat dit dat ons by gepraat word vir 'n 
Waarskuwing: 

ons. En nou sal ons kom die verklaar van die saak in 

'n paar woorde. 

{6:18} Eleazar, een van die vernaamste skrifgeleerdes, 'n 
verouderde man, 



en van 'n goed gunsteling gedaante, was ingeperk te 

maak sy mond oop en eet varkenspest se vlees. 

{6:19} maar hy kies liewer te sterf as om sulke heerlike, 

lood leef met so 'n abomination, spoeg dit heen, en 

gekom het van sy eie beweging om die foltering, 

{6:20} soos dit hulle om te kom behoved, wat is standvastig te 

staan teen sulke dinge, soos is nie wettige vir liefde van 

lewe geproe word. 

{6:21} maar en hulle het die las van daardie aansteeklike fees, 

vir die ou bekendes hulle het met die man, neem hom 

hom te bring vlees van sy eie voorsiening, eenkant, besought 

soos wettige vir hom om te gebruik, en maak asof hy eet het 
was 

van die vlees geneem vanaf die offer beveel deur die koning; 

{6:22} dat deur dit te doen hy uit die dood, gelewer kan word 

en vir die ou vriendskap met hulle vind guns. 

{6:23} maar hy begin te dink strategies, en as geword 

sy ouderdom, en die Robberts Swart van sy antieke jare, en die 

eer van sy grys kop kom, en sy meeste whereon was 

eerlike opvoeding van 'n kind, of eerder die Heilige Wet gemaak 



en deur God gegewe: daarom beantwoord hy 
dienooreenkomstig, en 

wil hulle straightways te stuur hom na die graf. 

{6:24} vir dit becometh nie ons ouderdom, sê hy, in enige wyse 
te 

moet, waardeur baie jong persone dink wat 

Eleazar, word tagtig jaar ou en tien, was nou weg 

om 'n vreemde godsdiens; 

{6:25} en so hulle deur myn andri, en begeerte om te 

woon 'n bietjie tyd en 'n oomblik langer, behoort 
natuurfotografie 

deur my, en ek kry 'n vlek te myn ou ouderdom, en maak dit 

hel. 

{6:26} vir al vir die huidige tyd ek behoort 

gelewer van die straf van mans: nog moet ek nie 

ontsnap die hand van die Almagtige, nóg lewend of dood. 

{6:27} daarom nou, hierdie lewe manfully te verander, sal ek 

shew myself so 'n een myn ouderdom requireth, 

{6:28} en laat 'n noemenswaardige voorbeeld moet soos jong 

om te sterf gewillig en dapper vir die eervolle en 

Heilige wette. En toe hy gesê het: hierdie woorde, onmiddellik 



Hy het gegaan om die gemartel: 

{6:29} en hulle het hom verander die goeie sal hulle kaal gelei 

hom 'n bietjie voor in haat, omdat die foresaid toesprake 

voortgegaan, as wat hulle gedink het, van 'n desperate gedagte. 

{6:30} maar wanneer hy was gereed om te sterf met strepe, hy 

groaned, en het gesê dit is openbaar vir die Here, wat het die 

Heilige kennis, dat terwyl ek dalk gelewer is 

uit die dood, ek nou verduur seer pyn in die liggaam deur 

geslaan: maar in die siel is goed inhoud aan hierdie dinge, 

omdat ek hom vrees. 

{6:31} en dus hierdie man gesterf het, verlaat sy dood vir 'n 

voorbeeld van 'n Eerbare moed, en 'n memorial van deug, nie 

slegs vir jong mans, maar vir al sy nasie. 

{7:1} dit gekom het om te slaag ook, dat sewe broers met hul 

ma was geneem en verplig deur die koning teen die 

Wet na smaak varkenspest se vlees, en was tormented met 

scourges en whips. 

{7:2} maar een van hulle daardie het eers gesê dus, wat 

wouldest u vra of leer van ons? Ons is gereed om te sterf, 
eerder 



as om kundig die wette van ons vaders. 

{7:3} en dan die koning, om in 'n woede, beveel panne 

en caldrons warm gemaak word: 

{7:4} watter onverwyld word verhit, hy beveel is om 

Sny die tong van hom daardie het eers, en sny die 

uiterste dele van sy liggaam, die res van sy broers en sy 

ma kyk. 

{7:5} nou wanneer hy was dus maimed in al sy lede, 
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Hy beveel hom om nog te lewe gebring word om die vuur, 

en om in die pan gebraai word: en soos die dampe van die pan 
was 

vir 'n goeie ruimte versprei, hulle mekaar met hom 

die ma om te sterf manfully, sê dus, 

{7:6} die Here God looketh op ons, en in die waarheid het 

troos in ons, soos Daniël in sy liedjie, wat gesien te 

hul gesigte, verklaar, sê, en hy word getroos in 

sy dienaars. 

{7:7} so wanneer die eerste was dood na hierdie nommer, hulle 

die tweede maak hom 'n mocking voorraad gebring: en 
wanneer 



hulle het getrek die vel van sy kop met die hare, hulle 

Vra hom, sal jy eet, voordat u gestraf word 

regdeur elke lid van jou liggaam? 

{7:8} maar hy moet in sy eie taal geskryf en gesê. 

Daarom ook ontvang hy die volgende gemartel in volgorde, 
soos die 

voormalige het. 

{7:9} en toe hy by die laaste snak, het hy gesê, u hou nie 

'n fury takest ons uit hierdie huidige lewe, maar die koning van 
die 

wêreld sal oprig in ons, wat dood is vir sy wette, vir: 

ewige lewe. 

{7:10} na hom was die derde gemaak 'n mocking voorraad: 

en wanneer hy was nodig, hy sit sy tong, en wat 

reg gou, Hoewe heen sy hande manfully. 

{7:11} en dapper, sê hulle ek het uit die hemel; 

en vir sy wette ek verag hulle; en uit hom ek hoop om te 

ontvang hulle weer. 

{7:12} Insomuch dat die koning, en hulle wat saam met 

hom, lank verlustig aan die jong man se moed, wat hy 

niks beskou die pyne. 



{7:13} nou toe hierdie man dood ook, hulle tormented 

en die vierde in soos manner verminkte. 

{7:14} toe wanneer hy was gereed om te sterf hy sê so, dis 

goed, sy/haar dood deur mans, om te kyk vir hoop uit God 

om word opgewek weer deur hom: as u, u sal het geen 

opstanding tot die lewe. 

{7:15} Afterward hulle ook die vyfde gebring, en verminkte 

hom. 

{7:16} dan kyk hy vir die koning en sê: U maaksel 

krag oor mans, u kuns corruptible, sal jy dan liefdadigheid wat u 

verwelk; Tog dink nie dat ons nasie verlaat is van God; 

{7:17} maar my 'n rukkie en kyk sy groot krag, 

hoe hy sal torment u en u saad. 

{7:18} na hom ook hulle gebring die sesde, wat word 

gereed om te sterf gesê, word nie sonder oorsaak 
natuurfotografie: vir ons 

ly hierdie dinge vir onsself, gesondig het teen ons 

God: dus wonderlike dinge is gedoen vir ons. 

{7:19} maar nie dink u, wat takest in die hand om na te streef 

teen God, dat u sal ontsnap unpunished. 



{7:20} maar die ma is wonderlike bo alles, en 

waardig van eervolle geheue: vir wanneer sy haar sewe gesien 
het 

seuns weggeroof binne die ruimte van een dag, sy kaal takke dit 
met 'n 

goeie moed, vanweë die hoop wat sy gehad het in die Here. 

{7:21} Ja, sy hom elke een van hulle in haar eie 

taal, gevul met moedige geeste; en roer op haar 

womanish gedagtes met 'n etikettering maag, sy vir gesê: 

hulle, 

{7:22} ek kan vertel hoe julle in my baarmoeder gekom: vir ek 

nie een het jy asem nóg lewe, nóg was dit ek wat gevorm 

die lede van elke een van julle; 

{7:23} maar ongetwyfeld die skepper van die wêreld, wat 

die geslag van die mens gevorm, en uitgevind die begin 

van alle dinge, ook van sy eie genade gee jou asem en 

lewe weer, as julle nou beskou nie jou eie self vir sy 

wette se ontwil. 

{7:24} nou Antiochus, dink homself plaasvind soos elke, en 

suspecting dit moet 'n Afkeurende toespraak, terwyl die jongste 



was nog lewend, het nie net exhort hom deur woorde, maar 
ook 

verseker hom met Ede, dat hy sou maak hom albei 'n ryk 

en 'n gelukkige man, as hy sou wegdraai van die wette van sy 

vaders; en dat ook hy sou neem hom vir sy vriend, en 

vertrou hom met sake. 

{7:25} maar toe die jong man sou in geen geval hearken 

vir hom, die koning het sy ma, en haar wat hom 

sy advokaat sou die jong man aan sy lewe red nie. 

{7:26} en wanneer hy haar het hom met baie woorde, 

sy belowe hom dat sy haar seun sou advokaat. 

{7:27} maar sy haarself teenoor hom, lag bowing die 

wrede tiran te scorn, het in haar land taal op hierdie 

wyse; O my seun, het jammerte op my wat jou nege kaal 

maande in my baarmoeder, en het jou so drie jaar, en 

nourished jou, en jou vir hierdie ouderdom grootgemaak en 

verduur die probleme van Onderwys. 

{7:28} ek beseech jou, my seun, kyk na die hemel en 

die aarde, en alles wat daarin is, en dink dat God gemaak 

hulle van dinge wat was nie; en so was mensdom gemaak 



net so. 

{7:29} vrees nie hierdie tormentor, maar, om waardig van u 

broeders, neem u dood dat ek jou weer in mag ontvang 

genade met jou broeders. 

{7:30} whiles sy was tog hierdie woorde, praat die 

jong man gesê, wie wag julle vir? Ek sal weier om die 

koning se gebod: maar ek sal gehoorsaam die gebod van 

die Wet wat deur Moses aan ons vaders gegee het. 

{7:31} en u, wat die outeur van alle loopring maaksel is 

teen die Hebreërs, sal ontsnap nie die hande van God. 

{7:32} vir ons ly as gevolg van ons sondes. 

{7:33} en al die lewende Here kwaad te wees met ons 'n 

bietjie terwyl dit vir ons chastening en korreksie, tog sal hy 
wees 

by een weer met sy dienaars. 

{7:34} maar u, O godless man, en van alle ander mees 

wicked, word nie opgelig word sonder 'n oorsaak, nóg uitgepof 
met 

onsekere hoop, die optel van jou hand teen die dienaars van 

God: 

{7:35} vir u maaksel nie nog ontsnap die oordeel van 



Almagtige God, wat alle dinge in die openbaar vergelde. 

{7:36} vir ons broeders, wat nou gely het 'n kort 

pyn, dood onder God se verbond van ewige lewe: maar 
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u, deur die oordeel van God, sal ontvang net 

straf vir u trots. 

{7:37} maar ek, as my broeders, bied op my liggaam en lewe 

vir die wette van ons vaders, beseeching God wat hy sou 

vinnig wees barmhartig vir ons nasie; en dat u deur 

torments en plagues mayest bely, dat hy alleen is God; 

{7:38} en daardie in my en my broeders die toorn van die 

Almagtige, wat is op ons nasie gebring regverdig, mag 

ophou. 

{7:39} as die koning ' word in 'n woede, aan hom oorhandig 
erger 

as al die res, en het dit grievously dat hy geterg is. 

{7:40} sodat hierdie man oorlede volmaakte, en sit sy hele 
vertroue 

in die Here. 

{7:41} die laaste van alles na die seuns die ma gesterf het. 

{7:42} laat dit wees genoeg nou te gepraat het rakende 



die idolatrous feeste, en die uiterste tortures. 

{8:1} dan Judas Maccabeus, en hulle wat saam met 

hom, het privily in die Dorpe, en hul kinsfolks genoem 

bymekaar, en het vir hulle alles soos voortgesit die 

Jode se godsdiens, en sowat ses duisend mans vergader. 

{8:2} en hulle naam van die Here, wat hy sou lyk 

op die mense wat was vertrap af van alles; en ook jammerte 

die tempel profaned van goddelose mans; 

{8:3} en dat hy sou medelye het op die Stad, 

seer uitgewis, en gereed gemaak moet word selfs met die 
grond; 

en hoor die bloed wat gehuil vir hom: 

{8:4} en onthou die aansteeklike slagting van skadeloos 

babas, en die blasphemies gepleeg teen sy naam; 

en dat hy sou shew sy haat teen die goddelose gegee. 

{8:5} nou wanneer Maccabeus het sy maatskappy oor hom, 

Hy kon nie deur die heidense teëgestaan word: vir die toorn 
van 

die Here is omskep in genade. 

{8:6} daarom hy gekom by unawares, en verbrand op Dorpe 

en stede, en het in sy hande die mees commodious 



plekke, uitgestyg en sit om te vlug geen klein aantal 

sy vyande. 

{8:7} maar spesiaal het hy voordeel van die nag vir 

sodanige privy pogings, insomuch dat die vrugte van sy 
heiligheid 

was elke waar versprei word. 

{8:8} so wanneer Filippus het gesien dat hierdie man met min 
toegeneem 

en klein, en dat dinge prospered met hom steeds meer en 

meer, het hy geskryf vir Ptolemeus, die goewerneur van 
Celosyria 

en Phenice, toegee meer hulp aan die koning se sake. 

{8:9} dan onverwyld keuse Nicanor die seun van 

Patroclus, een van sy spesiale vriende, hy gestuur om hom met 
geen 

minder as twintig duisend van alle nasies onder hom, wortel 

uit die hele geslag van die Jode; en met hom hy 

aangesluit by ook Gorgias 'n kaptein, wat in sake van oorlog het 

groot ervaring. 

{8:10} sodat Nicanor onderneem om soveel geld van 

die gevange Jode, soos die huldeblyk van twee moet bestry 



duisend talente, wat die koning moes betaal om die Romeine. 

{8:11} daarom onmiddellik hy gestuur om die stede op 

die see kus, verkondig 'n verkoping van die gevange Jode, en 

belowend dat hulle tagtig en tien liggame behoort het 

vir een talent, nie verwag die vengeance wat moes 

volg op hom van die Almagtige God. 

{8:12} nou wanneer woord gebring het vir Judas van 

Nicanor se kom, en hy het oorgedra aan diegene wat was 

met hom wat die weermag was by die hand, 

{8:13} en hulle was bang, en distrusted die geregtigheid van 

God, gevlug, en hulself weg oorgedra. 

{8:14} ander verkoop alles wat hulle verlaat het, en withal 

besought die Here lewer hulle verkoop deur die goddelose 
gegee 

Nicanor voordat hulle mekaar ontmoet: 

{8:15} en as dit nie vir hul eie sakes, nog vir die 

verbond wat hy gemaak het met hulle pa's, en vir sy heilige 

en heerlike naam se ontwil, in wat hulle genoem was. 

{8:16} sodat Maccabeus genoem sy mans saam vir die 

nommer van ses duisend, en hulle nie om hom te 



verwelk met terreur van die vyand nie, en ook om die groot 
vrees 

menigte van die heidense, gepreek opgetree teen hulle; 

maar om te veg manfully, 

{8:17} en stel voor hul oë die beserings wat hulle 

onregverdig gedoen het om die Heilige plek, en die wrede 
hantering 

van die Stad, waarvan hulle 'n bespotting gemaak, en ook die 

Neem weg van die Regering van hul voorvaders: 

{8:18} vir hulle, sê hy, vertrou in hul wapens en 

durf bring; maar ons vertroue in die Almagtige wat by 'n 

Beck kan uitbring af beide hulle wat kom teen ons, en 

ook die hele wêreld. 

{8:19} verder, hy het my vertel vir hulle wat help 

hul voorvaders gevind het, en hoe was hulle gelewer, 

Wanneer onder Sennacherib 'n honderd vyf en tagtig 

duisend het tot niet gegaan. 

{8:20} en hy vertel hulle van die stryd wat hulle gehad het in 

Babilon met die Galasiërs, hoe hulle gekom, maar agt 

duisend in alles om die besigheid, met vier duisend 

Macedoniërs, en wat die Macedoniërs wese verleë, 



die agt duisend vernietig 'n honderd en twintig 

duisend as gevolg van die hulp wat hulle het uit die hemel, en 

so ontvang 'n groot buit. 

{8:21} dus wanneer hy het het hulle sterk met hierdie 

woorde, en gereed om te sterf vir die Wet en die land, hy 

sy leër verdeel in vier dele; 

{8:22} en aangesluit met homself sy eie broeders, leiers 

van elke band, wit Simon, Josef, en Jonathan, 

gee elke een vyftien honderd mans. 

{8:23} ook hy aangestel as Eleazar lees die Heilige boek: 

en wanneer hy gegee het hulle hierdie watchword, die hulp van 

God; homself lei die eerste band, 

{8:24} en deur die hulp van die Almagtige hulle het bo 

nege duisend van hulle vyande, en gewond en maimed 

die grootste deel van Nicanor se gasheer, en so sit almal om te 
vlug; 

{8:25} en het hul geld wat gekom het om te koop hulle, en 

hulle ver agtervolg: maar ontbreek tyd hulle teruggestuur: 
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{8:26} want dit was die dag voor die Sabbat, en 



dus hulle sou nie meer jaag hulle. 

{8:27} so wanneer hulle gekom hul armour saam, 

en hul vyande, bedorwe beset hulle hulself oor 

die Sabbat, opbrengs oorskry nie lof en dank aan die 

Here, wat het hulle bewaar vir daardie dag, wat was die 

begin van genade distillering op hulle. 

{8:28} en ná die Sabbat, wanneer hulle deel van gegee het 

die buit aan die maimed, en die weduwees en weeskinders, die 

oorblyfsel wat hulle tussen hulself en hul bediendes verdeel. 

{8:29} wanneer dit gedoen is, en hulle het 'n 

algemene supplication, hulle besought die barmhartig Here te 

versoen word met sy dienaars vir ewig. 

{8:30} verder het van diegene wat saam met Timotheus en 

Bacchides, wat geveg teen hulle, hulle het die bo 

twintig duisend, en baie maklik het hoog en sterk hou, 

en verdeel onder hulself baie meer buit, en gedoen 

die maimed, weeskinders, weduwees, Ja, en die bejaardes ook, 
gelyk aan 

in bederf met hulself. 

{8:31} en wanneer hulle hul armour ingesamel het 



mekaar, hulle gelê hulle alles sorgvuldig in gerieflike 

plekke, en die remnant van die buit hulle gebring na 

Jerusalem. 

{8:32} hulle het ook Philarches, daardie aansteeklike persoon, 

wat was met Timotheus, en het annoyed die Jode baie 

maniere. 

{8:33} Furthermore op sodanige tyd as wanneer hulle die fees 
vir gehou 

die oorwinning in hul land verbrand hulle Callisthenes, wat het 

brand op die Heilige hekke, wat gevlug het in 'n klein huisie; 

en so ontvang hy 'n beloning ontmoet vir sy boosheid. 

{8:34} soos vir daardie mees ungracious Nicanor, wie het 

'n duisend handelaars te koop die Jode gebring 

{8:35} hy was deur die hulp van die Here gebring 

deur hulle, van wie hy gemaak minste rekening; en uittrek van 

sy heerlike klere, en later sy maatskappy, hy kom 

soos 'n fugitive dienaar deur die midland vir Antioch 

met baie groot dishonour, vir wat sy gasheer was vernietig 
word. 

{8:36} dus hy, wat op hom geneem om te vergoed die 



Romeine hul huldeblyk deur middel van gevangenes word in 
Jerusalem, vertel 

in die buiteland, dat die Jode het God om te veg vir hulle, en 

dus hulle kon word nie seergemaak, omdat hulle gevolg die 

wette wat hy hulle gegee het. 

{9:1} oor daardie tyd gekom het Antiochus met dishonour uit 

van die land van Persië 

{9:2} want hy het die Stad genoem Persepolis, ingeskryf en 

gegaan het oor die tempel beroof, en hou die Stad; 

whereupon die menigte loop te verdedig hulself met 

hul wapens sit hulle om te vlug; en so gebeur dit dat 

Antiochus wat sit om te vlug van die inwoners teruggegee 

met skaamte. 

{9:3} nou wanneer hy gekom het om te Ecbatane, nuus gebring 

hom wat het wedervaar Nicanor en Timotheus. 

{9:4} swelling dan met woede. Hy het gedink aan avenge 

by die Jode die skande gedoen vir hom deur diegene wat 

gemaak hom vlug. Daarom beveel hy sy chariotman tot 

ry sonder ophou, en stuur die reis, die 

oordeel van GOd hom nou volg. Want hy het gepraat 



trots in hierdie soort, wat hy na Jerusalem sou kom en 

maak dit 'n gemeenskaplike burying plek van die Jode. 

{9:5} maar die Here Almagtige, die God van Isreal, smote 

hom met 'n ongeneeslike en onsigbare plaag: of so gou as wat 
hy 

Hierdie woorde, 'n pyn van die ingewande wat gepraat het 

remediless kom op hom, en seer torments van die innerlike 

dele; 

{9:6} en daardie mees regverdig: want hy het ander tormented 

mans se ingewande met baie en vreemde torments. 

{9:7} Howbeit hy niks glad opgehou uit sy spog, 

maar steeds was gevul met trots, asemhaling uit vuur in sy 
woede 

teen die Jode, en die bevelvoerder aan die reis haste: maar 

21En dat hy val van sy chariot, uitgevoer 

geweld; so dat dit nie 'n seer val, al die lede van sy 

liggaam was baie pained. 

{9:8} en dus hy dat 'n bietjie afore het gedink hy kan 

beveel die golwe van die see, (so proud was hy buite die 

toestand van die mens) en weeg die hoë berge 'n 

balans, is nou op die grond gegooi, en uitgevoer 'n 



horselitter, shewing heen vir die duidelike krag van 

God. 

{9:9} sodat die wurms opgestaan uit die liggaam van hierdie 

aansteeklike man, en whiles hy gewoon in hartseer en pyn, sy 

vlees val weg, en die vuiligheid van sy reuk was noisome 

om al sy leër. 

{9:10} en die man, wat vermoedelik 'n bietjie afore hy kon 

reik na die sterre van die hemel, geen mens kon verduur om te 
dra 

vir sy ondraaglike stink. 

{9:11} hier dus, geteister word, hy begin te laat 

af sy groot trots, en kom tot die kennis van homself 

deur the scourge of van God, sy pyn verhoging van elke 
oomblik. 

{9:12} en wanneer hy homself kon nie my sy eie 

reuk, hy het gesê dat hierdie woorde, dis ontmoet word 
onderworpe aan 

God, en dat 'n man wat sterflik is nie trots moet dink 

van homself as hy God was. 

{9:13} hierdie uitdaging persoon vowed ook vir die Here, 

wat nou nie meer sou Ontferm op hom, sê dus, 



{9:14} dat die Heilige Stad (die waaraan hy gaan in 

gou lê dit selfs met die grond, en maak dit 'n 

algemene buryingplace,) hy sou by liberty opgestel: 

{9:15} en as vat die Jode, wie hy geoordeel het 

nie waardig soveel oor begrawe word, maar moet uitbring met 

hul kinders word devoured van die fowls en wilde diere, 

Hy sou maak hulle almal gelykes aan die burgers van Athene: 

{9:16} en die Heilige tempel, wat voor hy het bedorwe, 

Hy sou Garneer met mooi geskenke en herstel al die Heilige 

vaartuie met vele meer, en uit sy eie inkomste bestry 

die koste wat deel uitmaak van die offers: 

{9:17} Ja, en dat ook hy sou raak 'n Jood homself, 

gaan deur die hele wêreld wat bewoon, en verklaar 

die krag van God. 

{9:18} maar hiervoor al sy pyne sal nie ophou nie: vir die 

regverdige oordeel van God op hom gekom het: dus 
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wanhopige van sy gesondheid, hy geskryf vir die Jode die brief 

onderskryf, bevat die vorm van 'n supplication, na 

hierdie wyse: 



{9:19} Antiochus, koning en goewerneur, na die goeie Jode 

sy burgers wisheth veel vreugde, gesondheid en welvaart: 

{9:20} as julle en jou kinders eksamenprestasie goed, en jou 
sake 

tot jou tevredenheid, ek gee baie groot dank aan God, 

dat my hoop in die hemel. 

{9:21} soos vir my, ek is swak, of anders sou ek het 

Onthou asseblief jou eer en goeie wil terugkeer uit 

van Persië, en met 'n grievous siekte geneem word, het ek 
gedink 

dit nodig om te sorg vir die algemene veiligheid van almal: 

{9:22} wantrou nie myn gesondheid, maar met groot hoop 

om te ontsnap hierdie siekte. 

{9:23} maar met inagneming dat selfs my pa, op watter tydstip 

Hy het 'n leër in die hoë lande gelei. aangestel 'n 

opvolger, 

{9:24} aan die einde wat, indien enige ding val in teenstelling 
met die 

verwagting, of indien enige tidings gebring wat was 

grievous, hulle van die grond, weet aan wie die staat was 

links, dalk nie ontsteld word nie: 



{9:25} weer, met inagneming van hoe dat die prinse wat is 

borderers en bure vir my Koninkryk wag vir 

geleenthede, en verwag wat die gebeurtenis sal wees. Ek het 

Antiochus koning, wie ek dikwels gepleeg is my seun aangewys 

en geloof vir baie van julle, wanneer ek gegaan in die 

hoë provinsies; aan wie ek geskryf het as followeth: 

{9:26} daarom ek bid en vra jou om te onthou die 

voordele wat ek gedoen het vir julle oor die algemeen, en in 
spesiale, 

en dat elke mens steeds getrou aan my en my seun sal wees. 

{9:27} want ek is oorgehaal word wat hy verstaan my gedagtes 

sal gunstig en teensinnig opbrengs na jou begeertes. 

{9:28} dus die moordenaar en blasphemer gely het 

mees grievously, soos hy entreated ander mans, so gesterf het 
hy 'n 

Ongelukkig dood in 'n vreemde land in die berge. 

{9:29} en Philip, wat met hom grootgemaak was, uitgevoer 

weg sy liggaam, wat ook vrees nie die seun van Antiochus het 
gegaan 

in Egipte na Ptolemeus Philometor. 

{10:1} nou Maccabeus en sy maatskappy, die Here 



onderliggend aan hulle, herstel die tempel en die Stad: 

{10:2} maar die altare wat die heidense opgebou het in die 

Open straat, en ook die chapels, hulle trek. 

{10:3} en die tempel skoongemaak het hulle 'n ander gemaak 

altaar, en treffende klippe hulle het vuur uit hulle, en 

'n offer na twee jaar aangebied, en stel heen laat opgaan, en 

ligte, en shewbread. 

{10:4} wanneer wat gedoen is, val hulle plat, en 

besought die Here wat hulle dalk nie meer kom in sodanige 

probleme; maar as hulle gesondig nie meer teen hom, dat hy 

homself sou hulle chasten met genade, en dat hulle 

dalk nie afgelewer word aan die godslasterlik en barbaarse 

nasies. 

{10:5} nou op dieselfde dag wat die vreemdelinge 

profaned die tempel op die baie dieselfde dag dit was 
skoongemaak 

weer, selfs die vyf en 20ste dag van dieselfde maand, 

wat is Casleu. 

{10:6} en hulle gehou die agt dae met blydskap, as in 

die fees van die Tabernakels, onthou wat nie lank afore 



hulle het die fees van die Tabernakels, toe as hulle gehou 

het gedwaal in die berge en dens soos diere. 

{10:7} daarom hulle kaal takke, en billike boughs, en 

palms ook, en sing psalms vir hom wat hulle gegee het 

goeie sukses in die reiniging van sy plek. 

{10:8} hulle ook bevestig deur 'n gemeenskaplike Statuut en 

voorskrif, dat elke jaar daardie dae gehou moet word van die 

hele volk van die Jode. 

{10:9} en dit was die einde van Antiochus, genoem 

Epiphanes. 

{10:10} nou sal ons die handelinge van Antiochus verklaar 

Eupator, wat was die seun van hierdie uitdaging man, versamel 

kortliks die toon rampspoed aan van die oorloë. 

{10:11} sodat wanneer hy was na die kroon kom, hy een stel 

Lysias oor die sake van sy Koninkryk, en aangestel hom sy 

Hoof goewerneur van Celosyria en Phenice. 

{10:12} vir Ptolemeus, wat was genoem Macron, keuse van 

eerder om geregtigheid aan die Jode vir die verkeerde wat 
gehad 

gedoen is vir hulle om vrede met voort te bring: 



hulle. 

{10:13} whereupon beskuldig word van die koning se vriende 

voor Eupator, en traitor by elke woord genoem omdat hy 

Ciprus, wat Philometor het vir hom, gepleeg het links 

en vertrek na Antiochus Epiphanes, en sien dat hy 

was in geen eervolle plek, hy was so moedeloos dat hy 

vergiftigde homself en gesterf het. 

{10:14} maar wanneer Gorgias was goewerneur van die hou, hy 

gehuurde soldate, en gevoede oorlog voortdurend met die 
Jode: 

{10:15} en therewithall die Idumeans, gekry om 

in hul hande die mees commodious vashou, die Jode gehou 

beset, en ontvang van diegene wat uit banished was 

Jerusalem, hulle het gegaan oor om te voed oorlog. 

{10:16} dan hulle wat met Maccabeus gemaak 

supplication, en besought God wat hy sou hulle 

helper; en so hulle hardloop met geweld op die sterk hou 

van die Idumeans, 

{10:17} en aangerand nie hulle sterk, hulle gewen die 

vashou, gehou alles wat gelaat op die muur en het die 



almal wat in hul hande geval het, en nie minder as twintig 
vermoor 

duisend. 

{10:18} en omdat sekere, wie was nie minder nie as nege 

duisend, was saam in twee baie sterk kastele, gevlug 

om allerhande dinge te onderhou die siege, gerieflik 

{10:19} Maccabeus links Simon en Josef, en Zaccheus 

ook, en hulle wat saam met hom, wie was genoeg om te 

besiege hulle, en u self vir dié plekke wat 

meer sy hulp benodig. 

{10:20} nou wat was hulle met Simon, gelei word met 

covetousness, was oorgehaal vir geld deur sekere van 
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diegene wat in die Kasteel was, en het sewentig duisend 

drachms, en laat 'n paar van hulle ontsnap. 

{10:21} maar toe dit was vertel Maccabeus wat gedoen is, 

hy genoem die landvoogde van die mense saam, en beskuldig 

daardie mans, dat hulle hul broeders het verkoop vir geld, en 

stel hul vry om te veg teen hulle vyande. 

{10:22} sodat hy het diegene wat traitors, gevind is en 



onmiddellik het die twee kastele. 

{10:23} en met goeie sukses met sy wapens in al 

dinge wat hy in die hand geneem het, hy het in die twee hou 
meer as 

twintig duisend. 

{10:24} nou Timotheus, wie die Jode oorkom het 

voor, wanneer hy het versamel 'n groot menigte van 
buitelandse 

dwing, en perde uit Asië nie 'n paar, het asof hy 

sou neem Jodedom deur die krag van die arms. 

{10:25} maar wanneer hy naby geteken het, hulle was met 

Maccabeus draai self om te bid tot God, en 

Besprinkel aarde op hul koppe, en girded hul lendes met 

sackcloth, 

{10:26} en afgeneem af by die voet van die altaar, en 

besought hom om barmhartig te wees, en om 'n vyand te 

hul vyande, en 'n vyand aan hul teëstanders, soos die 

Wet declareth. 

{10:27} so na die gebed het hulle hul wapens, en 

het verder van die Stad: en wanneer hulle geteken het naby 
aan 



hul vyande, hulle gehou deur hulself. 

{10:28} nou die son word nuut gestyg, hulle aangesluit by beide 

saam; die een deel saam met hul deug om hul 

toevlug tot die Here vir 'n belofte van hul sukses ook en 

oorwinning: die ander kant maak hul woede leier van hul stryd 

{10:29} maar wanneer die stryd waxed sterk, verskyn daar 

vir die vyande van hemel vyf comely mans op 

perde, met bridles van goud, en twee van hulle gelei het die 
Jode, 

{10:30} het Maccabeus betwixt hulle en bedek 

hom op elke kant wapens, en hom veilig, maar weerskynsy 
gehou 

pyle en lightnings teen die vyande: sodat word 

confounded met blindheid en vol probleme, hulle was 

vermoor. 

{10:31} en daar was weggeroof van footmen en twintig duisend 

en vyf honderd en ses honderd waens. 

{10:32} vir Timotheus homself, hy gevlug na 'n baie 

hou sterk, genoem Gawra, waar Chereas goewerneur was. 

{10:33} maar en hulle was met Maccabeus siege gelê 

teen die vesting dapper vier dae. 



{10:34} en hulle was binne, om die krag te vertrou 

van die plek, baie blasphemed, en gebruik wicked 

woorde. 

{10:35} Nevertheless op die vyfde dag vroeë twintig 

jong mans van Maccabeus se maatskappy, aangesteek met 
woede 

as gevolg van die blasphemies, mense die muur etikettering, en 

met 'n kwaai moed vermoor al wat hulle ontmoet withal. 

{10:36} ander ook stygende nadat hulle, hulle whiles 

was besig om met hulle wat was binne, verbrand die torings, 

en aansteek om vure brand die blasphemers lewendig; en 
ander 

gebreek het open die hekke, en, ontvang het en wat in die res 
van die 

weermag, het die Stad, 

{10:37} en vermoor Timotheus, wat weggesteek was in 'n 
sekere 

put, en Chereas sy broer, met Apollophanes. 

{10:38} wanneer dit gedoen is, hulle die Here met geprys 

Psalms en danksegging, wat dit gedoen het so groot dinge 

Israel, en hulle die oorwinning gegee. 



{11:1} nie lank na die, Lysias die koning se Beskermer en 

neef, wat ook die sake, het seer misnoeë 

vir die dinge wat gedoen was. 

{11:2} en wanneer hy het ongeveer fourscore 

duisend met al die ruiters, hy het teen die Jode, 

dink dat die Stad 'n bewoning van die heidene, 

{11:3} en maak 'n wins van die tempel, soos van die ander 

chapels van die heidense, en stel die hoë priesterdom te 
verkoop 

elke jaar: 

{11:4} glad nie met inagneming van die krag van God maar 
gepofde 

met sy tien duisende footmen, en sy duisende 

ruiters, en sy tagtig olifante. 

{11:5} sodat hy gekom na Judea, en het naby Bethsura, 

wat is 'n sterk dorp, maar afgesluit van Jerusalem oor 

vyf furlongs, en hy gelê seer siege vir dit. 

{11:6} nou wanneer hulle was met Maccabeus gehoor 

dat hy in die hou, hulle en al die mense met 

lamentation en trane besought die Here wat hy sou stuur 

'n goeie engel lewer Israel. 



{11:7} en dan Maccabeus self het eers van alle wapens, 

tree die ander dat hulle sou jeopard hulself 

saam met hom te help om hul broeders: so hulle het 
weggegaan 

tesame met 'n gewillige gees. 

{11:8} en soos hulle was in Jerusalem, verskyn daar 

voor hulle op horseback een in wit klere, skud sy 

Armour van goud. 

{11:9} dan hulle almal saam, die genadige God geprys 

en hart, het insomuch dat hulle was gereed nie net tot 

veg met mans nie, maar met mees wrede diere, en om te prik 

deur mure van yster. 

{11:10} dus hulle deelgeneem het vorentoe in hul armour, 

met 'n helper uit die hemel: vir die Here is barmhartig 

vir hulle: 

{11:11} en gee 'n las op hulle vyande soos 

leeus, hulle het die elf duisend footmen, en sestien 

honderd waens, en sit al die ander om te vlug. 

{11:12} baie van hulle word ook gewond ontsnap 

kaal; en Lysias homself gevlug weg shamefully, en so 



ontsnap. 

{11:13} wat, soos hy was 'n man van begrip, giet 

met homself watter verlies wat hy gehad het, en met 
inagneming van wat die 

Heb kon nie oorkom word, want die Almagtige God 

hulle gehelp het, hy gestuur vir hulle, 

{11:14} en oorgehaal om te onderneem om te alle redelike 

toestande, en belowe dat hy die koning oorreed sou 
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dat hy behoeftes moet wees 'n vriend vir hulle. 

{11:15} dan Maccabeus het dit toegelaat om al wat Lysias 

verlange, word versigtig van die gemeenskaplike goed; en 
hoegenaamd 

Maccabeus geskryf vir Lysias rakende die Jode, die koning 

verleen dit. 

{11:16} want daar was briewe geskryf vir die Jode uit 

Lysias tot hierdie effek: Lysias vir die mense van die Jode 

sendeth groet: 

{11:17} Johannes en Absolom, wat van jy gestuur was, 

afgelewer my die petisie ingeteken, gerig en versoek 

die prestasie van die inhoud daarvan. 



{11:18} dus watter dinge soever was om te voldoen aan 

gerapporteer aan die koning, ek het hulle verklaar, en hy het 

verleen soveel as moontlik wees. 

{11:19} en as dan julle sal hou julle lojaal aan die 

staat, hierna sal ek poog ook om 'n middel van jou 

goeie. 

{11:20} maar van die besonderhede wat ek gegee het albei om 
te bestel 

Hierdie en die ander wat kom uit my, kommune met 

jy. 

{11:21} vragprys julle goed. Die honderd en agt en veertigste 

jaar, die vier en 20ste dag van die maand Dioscorinthius. 

{11:22} nou die koning se brief vervat hierdie woorde: 

Koning Antiochus vir sy broer Lysias sendeth groet: 

{11:23} aangesien ons Vader is vertaal vir die gode, ons 

sal word, dat hulle wat in ons realm leef rustig, wat elke 

een mag woon op sy eie sake. 

{11:24} ons verstaan ook dat die Jode nie sou 

toestemming aan ons Vader, vir tot gebring word aan die 
gewoonte van 

die heidene nie, maar het hul eie wyse van hou eerder 



woon: vir die wat veroorsaak dat hulle vereis van ons dat ons 

moet ly hulle om te leef ná hul eie wette. 

{11:25} wherefore ons verstand is, dat hierdie nasie sal wees 

rus, en ons het om hulle te herstel hul tempel, bepaal 

wat hulle kan leef volgens die gebruike van hul 

voorvaders. 

{11:26} u sal wil goed dus stuur vir hulle, 

en verleen hulle vrede, wat wanneer hulle is gesertifiseer is van 
ons 

gedagte, hulle dalk van goeie troos, en gaan ooit vrolik 

oor hul eie sake. 

{11:27} en die brief van die koning vir die volk van die 

Jode was na hierdie wyse: koning Antiochus sendeth 

groet vir die Raad, en die res van die Jode: 

{11:28} as julle eksamenprestasie goed, ons het ons 
begeerte; Ons is ook in 

goeie gesondheid. 

{11:29} Menelaus verklaar vir ons, dat jou begeerte was 

terugkeer huis toe, en volg jou eie besigheid: 

{11:30} wherefore wat sal Wyk mag het hulle veilig 

gedrag tot die dertigste dag van Xanthicus met sekuriteit. 



{11:31} en die Jode moet hul eie soort vleis gebruik 

en wette, soos tevore; en nie een van hulle enige wyse van 
maniere 

gemolesteer sal word vir dinge ignorantly gedoen. 

{11:32} ek gestuur het ook Menelaus, wat hy kan troos 

jy. 

{11:33} vragprys julle goed. In die driehonderd veertig en agste 

jaar, en die Vyftiende dag van die maand Xanthicus. 

{11:34} die Romeine ook gestuur vir hulle 'n brief 

wat hierdie woorde bevat: Quintus Memmius en Titus 

Manlius, ambassadeurs van die Romeine, stuur groet vir 

die mense van die Jode. 

{11:35} hoegenaamd Lysias die koning se neef het 

toegestaan, wat daarmee verband hou ons ook is goed bly. 

{11:36} maar sulke dinge vat soos hy geoordeel word 

verwys na die koning, nadat julle in kennis gestel het daarvan, 
stuur een 

onverwyld, dat ons kan verklaar as dit vir jou geleë is: 

vir nou gaan ons na Antioch. 

{11:37} daarom stuur sommige met spoed, dat ons kan 

weet wat is jou gedagtes. 



{11:38} totsiens. Hierdie honderd en agt en veertigste 

jaar, die Vyftiende dag van die maand Xanthicus. 

{12:1} wanneer hierdie verbond gemaak, Lysias gegaan het 

vir die koning, en die Jode was oor hul by Mnr. 

{12:2} maar van die governours van verskeie plekke, 

Timotheus, en Apollonius die seun van Genneus, ook 

Geselskap, en Demophon, en langs hulle Nicanor die 

goewerneur van Ciprus, sou ly hulle moet stil wees en 

leef in vrede. 

{12:3} die mans van Joppa het ook so 'n goddelose daad: 

hulle het gebid die Jode wat het onder hulle om te gaan met 
hul 

vrouens en kinders in die bote wat hulle voorberei het, 

asof hulle het bedoel hulle geen seer. 

{12:4} wat aanvaar dit volgens die gemene 

besluit van die Stad, as synde verlang om te leef in vrede, en 

suspecting niks: maar wanneer hulle was gegaan heen in die 

diep, hulle nie minder as twee honderd van hulle verdrink. 

{12:5} wanneer Judas gehoor van hierdie wreedheid gedoen vir 
sy 

landgenote, hy beveel dié wat saam met hom te 



maak hulle gereed. 

{12:6} en aanroeping van God die regverdige regter, hy 

gekom teen daardie moordenaars van sy broers, en verbrand 
die 

hawe deur die nag, en stel die bote op die vuur, en diegene wat 
gevlug 

thither hy het. 

{12:7} en wanneer die dorp was toesluit, hy het gegaan 

agtertoe, asof hy sou terugkeer om wortel uit al hulle van die 

Stad van Joppa. 

{12:8} maar toe hy hoor dat die Jamnites minded was 

om te doen in soos manner vir die Jode wat onder hulle, het 

{12:9} hy gekom het op die Jamnites ook deur die nag, en stel 

vuur op die hawe en die vloot, sodat die lig van die vuur 

by Jerusalem gesien was twee honderd en veertig furlongs af. 

{12:10} nou wanneer hulle was weg uit vandaar nege 

furlongs in hul reis teenoor Timotheus, nie minder nie as 

vyf duisend mans op voet en vyf honderd waens van die 

Arabiere stel op hom. 
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{12:11} whereupon daar was 'n baie seer stryd; maar 



Judas se kant deur die hulp van God het die oorwinning; sodat 
die 

Nomades van Arabië, word oorkom, besought Judas vir 

vrede, belowend beide gee hom beeste, en plesier 

hom anders. 

{12:12} dan Judas, dink trouens dat hulle sou word 

winsgewend in baie dinge, verleen hulle vrede: whereupon 

hulle skud hande, en so hulle vertrek na hul tente. 

{12:13} hy het ook gegaan oor te maak 'n brug na 'n sekere 

sterk Stad, wat is oor omhein met mure, en 

bewoon deur mense van divers lande; en die naam van dit 

was Caspis. 

{12:14} maar en hulle was binne dit sit sulke vertroue die 

krag van die mure en voorsiening van proviand, dat hulle 

gemanierd self onbeskof teenoor hulle wat saam met 

Judas, balkonreling en blaspheming, en uttering sulke woorde 
soos 

moes nie gepraat word. 

{12:15} daarom Judas met sy maatskappy, aanroeping van 

die groot Here van die wêreld, wat sonder ramme of enjins van 

oorlog in die tyd van Joshua af Jerigo uitgebring het, het 'n 



kwaai aanval teen die mure, 

{12:16} en het die Stad deur die wil van God, gerig en 

onnoembare slaughters, insomuch dat 'n lake twee furlongs 

breë naby aangrensend aan thereunto, vervul volle, was gesien 

loop met bloed. 

{12:17} dan vertrek hulle uit vandaar sewe honderd 

en vyftig furlongs, en toe Characa vir die Jode wat 

is genoem Tubieni. 

{12:18} maar soos vir Timotheus, hulle bevind hom nie in die 

plekke: vir voordat hy enige ding versend het, hy vertrek 

vanaf vandaar, wat oor 'n baie sterk garnisoen in 'n sekere 

hou. 

{12:19} howbeit Dositheus en Sosipater, wie was van 

Maccabeus se skeepskapteins, het weggegaan, en het die 
diegene wat 

Timotheus in die vesting, bo tien duisend mans verlaat het. 

{12:20} en Maccabeus gewissel sy leër deur bands, en 

stel hulle oor die bands, en het teen Timotheus, wat 

het oor hom 'n honderd en twintig duisend mans van voet, 

en twee duisend en vyf honderd waens. 



{12:21} nou wanneer Timotheus het kennis van Judas se 

kom, hy gestuur die vroue en kinders en die ander 

bagasie vir 'n vesting genaamd Carnion: vir die dorp was 

moeilik om te besiege, en ongemaklik om te kom tot, deur rede 
van die 

straitness van al die plekke. 

{12:22} maar toe Judas sy eerste orkes in sig, die 

vyande, smitten met vrees en terreur deur die 

verskyn van hom wat alle dinge in die openbaar vergelde, 
amain, gevlug een 

loop in hierdie manier, 'n ander op dié manier, so as wat hulle 
was 

dikwels seer van hul eie mans, en gewond met die punte van 

hul eie swaarde. 

{12:23} Judas was ook baie ernstige in voortsetting van hulle, 

moord op dié uitdaging wretches, van wie hy het die ongeveer 
dertig 

duisend mans. 

{12:24} verder Timotheus self val in die hande 

van Dositheus en Sosipater, wie hy besought met baie 

handwerk om hom te laat gaan met sy lewe, want hy het baie 
van die 



Jode se ouers, en die broeders van sommige van hulle, wat, as 

hulle sit hom dood, nie beskou moet word nie. 

{12:25} so wanneer hy hulle met baie woorde het verseker 

dat hy sou laai hulle terug sonder seer, volgens die 

ooreenkoms, hulle hom laat gaan vir die redding van hulle 
broeders. 

{12:26} dan Maccabeus aantreklike heen Carnion, en 

na die tempel van Atargatis, en daar hy het die vyf en twintig 

duisend persone. 

{12:27} en nadat hy het sit om te vlug en vernietig 

hulle, Judas verwyder die gasheer teenoor Ephron, 'n sterk 
Stad, 

waarin Lysias abode, en 'n groot menigte van duikers 

nasies, en die sterk jong mans gehou die mure, en 

verdedig hulle vreeslik: waarin ook was groot voorsiening 

van enjins en pyltjies. 

{12:28} maar wanneer Judas en sy geselskap het aangesê word 

Almagtige God, wat met sy krag breaketh die krag van 

sy vyande, hulle het die Stad gewen, en het die twintig en vyf 

duisend van hulle wat was binne, 

{12:29} van vandaar hulle vertrek na Scythopolis, wat 



lieth ses honderd furlongs van Jerusalem, 

{12:30} maar toe die Jode wat daar het testified het 

wat die Scythopolitans hanteer liefdevol hulle, en 

entreated hulle vriendelik in die tyd van hul teenspoed; 

{12:31} hulle het hulle dank, begeerte om weg te wees 

vriendelike steeds aan hulle: en so het hulle gekom na 
Jerusalem, die 

fees van die weke genader. 

{12:32} en na die fees, genaamd Pentecost, het hulle gegaan 

heen teen Gorgias die goewerneur van Idumea, 

{12:33} wat kom met drie duisend mans van voet 

en vier honderd waens. 

{12:34} en dit gebeur wat in hul veg saam 'n 

min van die Jode was weggeroof. 

{12:35} by watter tyd Dositheus, een van Bacenor se 

maatskappy, wat op horseback, en 'n sterk man was, was 

steeds op Gorgias, en hou van sy kleed neem geteken het hom 
deur 

krag; en wanneer hy sou geneem het wat cursed man lewend, 

'n horseman van Thracia kom op hom af sy smote 

skouer, sodat Gorgias gevlug vir Marisa. 



{12:36} nou wanneer hulle was met Gorgias het 

lank, geveg en was moeg, Judas genoem van die Here, 

dat hy sou shew homself moet hul helper en leier van 

die stryd. 

{12:37} en met wat hy begin het in sy eie taal, en 

gesing psalms met 'n harde stem, en rondjaag unawares op 

Gorgias se mans, hy sit hulle om te vlug. 

{12:38} sodat Judas versamel sy gasheer, en in die Stad gekom 

van Odollam, en wanneer die sewende dag het gekom, hulle 
gesuiwer 

self, soos die gewoonte was, en die Sabbat gehou die 

dieselfde plek. 

{12:39} en op die dag volg, soos die gebruik was, 

Judas en sy geselskap het gekom om te neem op die liggame 
van hulle 

wat was weggeroof, en om hulle te versink met hul kinsmen in 
hul 

vaders se grafte. 
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{12:40} nou onder die lae van elke een wat weggeroof was 

hulle dinge toegewy aan die afgod van die Jamnites, gevind 



wat is die Jode deur die Wet verbied. Dan elke man 

gesien het dat dit die oorsaak was wherefore hulle weggeroof 
was. 

{12:41} alle mans dus prys die Here, die regverdige 

Regter, wat het oopgemaak die dinge wat weggesteek was, 

{12:42} Betook hulself vir gebed, en besought 

hom wat die sonde gepleeg het dalk geheel word uit 

gedagtenis. Naas, daardie edele Judas hom die mense 

te hou hulself van sonde, forsomuch soos hulle gesien het 
voordat 

hul oë die dinge wat verbygaan vir die sondes van diegene 

wat was weggeroof. 

{12:43} en wanneer hy 'n byeenkoms regdeur gemaak het 

die maatskappy aan die som van twee duisend drachms van 
silwer, 

hy dit vir jou gestuur na Jerusalem bied 'n sonde aanbied, doen 
daarin 

baie goed en eerlik, in wat hy was bewus van die 

opstanding: 

{12:44} vir as hy het nie gehoop dat hulle dit weggeroof was 

moet gestyg het weer, dit was oorbodig en eersug te 



Bid vir die dood. 

{12:45} en ook omdat hy beskou dat daar was 'n groot 

guns gelê vir daardie goddelike gesterf het, was dit 'n heilige en 

goeie gedagte. Whereupon hy 'n versoening gedoen vir die 

dood, wat hulle van sonde gelewer kan word. 

{13:1} in die driehonderd veertig en negende jaar dit is 
meegedeel 

Judas, wat Antiochus Eupator aan die kom was met 'n groot 

krag in Judea, 

{13:2} en met hom Lysias sy Beskermer, en heerser van sy 

sake, dat enigeen van hulle 'n Griekse krag van footmen, 

'n honderd en tien duisend, en waens vyf duisend 

en drie honderd en olifante twee en twintig, en drie 

honderd strydwaens gewapen met hakies. 

{13:3} Menelaus ook aangesluit by homself met hulle, en 

groot dissimulation aangemoedig Antiochus, nie vir die 

maar ook beskerming van die land, maar omdat hy gedink het 

goewerneur gemaak is. 

{13:4} maar die koning van die konings geskuif Antiochus se 
gedagte 



teen hierdie uitdaging rustig, en Lysias in kennis gestel die 
koning 

dat hierdie man was die oorsaak van alle kwaad, sodat die 
koning 

bring hom na Berea, en sit hom beveel 

dood, as die wyse is in daardie plek. 

{13:5} nou daar in daardie plek was 'n toring van vyftig cubits 

hoë, vol van as, en dit het 'n ronde instrument wat op 

elke kant opgehang af in die as. 

{13:6} en elkeen was veroordeelde van sacrilege, of 

enige ander grievous misdaad gepleeg het, daar het alle mans 

stoot hom tot by die dood. 

{13:7} so 'n dood dit gebeur daardie aansteeklike man sterf, 

nie om so veel as begrafnis in die aarde; en dat die meeste 

regverdig: 

{13:8} vir soverre hy het baie sondes gepleeg 

oor die altaar, wie se vuur en as was heilig, hy ontvang 

sy dood in as. 

{13:9} nou die koning gekom het met 'n barbaarse en haughty 

gedagte om te doen ver erger na die Jode, as wat dit gedoen 
het is in sy 



pa se tyd. 

{13:10} watter dinge wanneer Judas beskou, hy 

beveel die menigte te roep na die Here nag en 

dag, dat indien ooit op enige ander tyd, hy sou nou ook help 

hulle word op die punt om word uit hul Wet, uit hul 

land, en uit die Heilige tempel: 

{13:11} en wat hy sou nie die mense wat ly 

selfs nou is maar 'n bietjie verfris, in subjection te wees 

die godslasterlik nasies. 

{13:12} so wanneer hulle al gedoen het dit saam, en 

besought die barmhartig Here met geween en vas, en 

lê plat op die grond drie dae lank, Judas, wat 

hulle hom, beveel hulle moet word in 'n gereedheid. 

{13:13} en Judas, synde uitmekaar met die ouderlinge, 

bepaal, voor die koning se gasheer moet voer in Judea, 

en kry die Stad, gaan heen en probeer die saak in stryd deur die 

hulp van die Here. 

{13:14} so wanneer hy gepleeg het almal aan die skepper van 

die wêreld, en hom sy soldate te veg manfully, selfs 

tot by die dood, vir die wette, die tempel, die Stad, die land, 



en die Gemenebes, hy kamp opgeslaan deur Modin: 

{13:15} en gegee het die watchword aan hulle wat 

was oor hom, is oorwinning van God; met die mees wyd 

en keuse jong mans hy gegaan het in die koning se tent deur 

nag, en keur in die kamp ongeveer vier duisend mans, en 

die chiefest van die olifante, met almal wat by hom was. 

{13:16} en uiteindelik hulle die kamp gevul met vrees en 

tumult, en u met goeie sukses. 

{13:17} dit gedoen is in die breek van die dag, want 

die beskerming van die Here het hom help. 

{13:18} nou wanneer die koning geneem het 'n smaak van die 

manliness van die Jode, hy het gegaan oor te neem die hou 
deur 

beleid, 

{13:19} en aantreklike teenoor Bethsura, wat is 'n 

sterk hou van die Jode: maar hy was om te vlug, het misluk, en 

verloor van sy mans: 

{13:20} vir Judas gehad vir hulle wat daarin oorgedra 

sulke dinge soos nodig was. 

{13:21} maar Rhodocus, wat in die Jode se gasheer, 



onthul die geheime aan die vyande; daarom was hy 

gesoek, en toe hulle hom gekry het, sit hulle hom in 

gevangenis. 

{13:22} die koning behandel met hulle in Bethsum die 

tweede keer sy hand gegee het, het hul se, vertrek, geveg 

met Judas, was oorkom; 

{13:23} Heard dat Philip, oorgebly het oor die sake in 

Antioch, was desperaat gebuig, confounded, intreated die 

Jode, voorgelê homself, en sware aan alle gelyke 
omstandighede, 

met hulle ooreengekom, en aangebied opoffering, vereer die 

tempel, en hanteer asseblief die plek, 

{13:24} en aanvaarde goed van Maccabeus, hom gemaak 

skoolhoof goewerneur van Ptolemais vir die Gerrhenians; 

{13:25} gekom om Ptolemais: die mense daar was grieved 
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vir die verbond; vir hulle stormed, want hulle sou 

maak hul verbond leemte: 

{13:26} Lysias opgeskuif na die oordeel setel, het gesê 

baie soos kon word in die verdediging van die oorsaak, 
oorgehaal, 



gekalmeer, het hulle wel geraak, teruggestuurde om Antioch. 

Dit het dus raak die koning se koms en wyk af. 

{14:1} ná drie jaar was Judas in kennis gestel, wat 

Demetrius die seun van Seleucus, ingeskryf wat deur die hawe 

van Tripolis met 'n groot krag en vloot, 

{14:2} het die land geneem, en Antiochus, vermoor en 

Lysias sy Beskermer. 

{14:3} nou een Alcimus, wat was Hoëpriester, en 

het besoedel homself opsetlik in die tye van hul sorgvrye 

met die heidene, sien dat geensins hy kon stoor 

homself, nóg het geen meer toegang tot die Heilige altaar, 

{14:4} toe koning Demetrius in die driehonderd en een 

en vyftigste jaar, aanbieding vir hom 'n kroon van goud, en 'n 

palm, en ook van die boughs wat plegtig in gebruik was 

die tempel: en daardie dag hy aldus sy vrede. 

{14:5} Howbeit met geleentheid om verder sy gekry 

dwase enterprize, en word genoem in Raad deur 

Demetrius, en gevra hoe die Jode gestaan het geraak word, en 

wat hulle bedoel, hy antwoord thereunto: 

{14:6} diegene van die Jode dat hy genoem Assideans, wie se 



kaptein is Judas Maccabeus, voed oorlog en is seditious, 

en sal die res word in vrede laat nie. 

{14:7} daarom ek ontneem van my voorvaders se 

eer, ek bedoel die hoë priesterdom, is nou hither kom: 

{14:8} eerste, voorwaar vir die unfeigned sorg ek het van dinge 

betreffende die koning; en tweedens, selfs vir wat ek van plan 

die goed van my eie landgenote: vir al ons nasie is in 

geen klein ellende deur die unadvised hantering van hulle 

aforersaid. 

{14:9} daarom, O koning, sien al hierdie knowest 

dinge, wees versigtig vir die land en ons nasie, wat 

gedruk word op elke kant, volgens die clemency dat u 

geredelik shewest vir almal. 

{14:10} vir so lank as Judas liveth, dit is nie moontlik dat 

die staat moet stil wees. 

{14:11} dit was nie vroeër gepraat van hom, maar ander van 

die koning se vriende, selfs op teen Judas, het 

meer speserye Demetrius. 

{14:12} en onverwyld roeping Nicanor, wat was 

Meester van die olifante, en maak hom goewerneur 



Judea, hy gestuur om hom heen, 

{14:13} bevelend hom dood Judas, en strooi 

hulle was met hom, en maak Alcimus hoë priester 

van die groot tempel. 

{14:14} dan die heidene, wat gevlug het uit Judea vanaf 

Judas, het gekom om Nicanor deur werklik trots, dink die skade 
en 

toon rampspoed aan opeenvoigend hoef die Jode om hul 
welsyn. 

{14:15} nou wanneer die Jode het gehoor van Nicanor se koms, 

en dat die heidense was teen hulle, hulle uitbring aarde 

op hul koppe, en gemaak supplication aan hom wat het 

Sy volk vir ewig gevestig, en wat helpeth altyd sy 

Gedeelte met manifestasie van sy teenwoordigheid. 

{14:16} so teen die gebod van die kaptein hulle 

Verwyder straightways van daar af, en kom naby aan 

hulle by die dorpie van Dessau. 

{14:17} nou Simon, Judas se broer, het aangesluit by die stryd 

met Nicanor, maar is ietwat discomfited deur die 

skielike stilte van sy vyande. 

{14:18} nietemin Nicanor, gehoor van die manliness 



van hulle wat saam met Judas, en die courageousness wat 

hulle moes veg vir hul land, durst probeer nie die saak 

deur die swaard. 

{14:19} wherefore hy gestuur Posidonius, en Theodotus, 

en Mattathias, maak vrede. 

{14:20} so wanneer hulle lang advisering geneem het 

daarop, en die kaptein het die menigte gemaak 

ken wat daarmee verband hou, en dit verskyn dat hulle al was 

een gedagte, hulle het dit toegelaat om die verbond, 

{14:21} en 'n dag om te ontmoet saam deur aangestel 

hulself: en wanneer die dag het gekom, en stoelgange is 
opgestel vir 

een van hulle, 

{14:22} Ludas geplaas gewapende mans gereed in gerieflike 

plekke, sodat sommige oumagrootjie moet skielik beoefen 
word deur 

die vyande: sodat hulle 'n peaceable konferensie gemaak. 

{14:23} nou Nicanor abode in Jerusalem, en het geen 

seer, maar gestuur weg die mense wat gekom het swerms aan 
hom. 

{14:24} en hy sou nie gewillig het Judas uit sy 



gesig: want hy is lief vir die man uit sy hart 

{14:25} hy hom ook neem 'n vrou, en beget gebid 

kinders: sodat hy getroud is, was stil, en het deel van hierdie 
lewe. 

{14:26} maar Alcimus, wis die liefde wat was 

betwixt hulle, en met inagneming van die verbond wat was 

gemaak, gekom om Demetrius, en vertel hom dat Nicanor was 

nie goed geraak teenoor die staat; vir wat hy bevestig het 

Judas, 'n traitor om sy Koninkryk, om die koning se opvolger. 

{14:27} dan die koning word in 'n woede en provoked met 

die beskuldigings van die mees goddelose gegee man, geskryf 
aan Nicanor, 

versimboliseer hy was baie displeased met die verbond, 

en bevelend hom dat hy moet stuur Maccabeus 

gevangene in al gou tot Antioch. 

{14:28} toe het aan Nicanor se gehoor, hy was 

baie confounded in homself en het dit grievously dat hy 

moet maak leemte die artikels wat was ooreengekom, die 

man wat in geen skuld. 

{14:29} maar want daar was geen hantering teen die 

koning, hy het gesien hoe sy tyd om hierdie ding deur beleid. 



{14:30} Nieteenstaande, wanneer Maccabeus gesien het wat 

Nicanor begin om onbeskofte vir hom wees, en dat hy 
entreated 

hom meer rofweg as hy was snuf, wis dat sodanige 

suur gedrag kom nie van goeie, hy het nie 'n 

paar van sy manne, en onttrek homself van Nicanor. 

{14:31} maar die ander, weet dat hy veral was 
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voorkom deur Judas se beleid, kom in die groot en Heilige 

tempel, en beveel die priesters, wat bied was hul 

gewone opofferings, lewer hom die man. 

{14:32} en wanneer hulle sware wat hulle nie kon vertel 

waar die man is wie hy gesoek, 

{14:33} hy uitgestrek en sy regterhand teenoor die 

tempel, en 'n eed in hierdie wyse gemaak: as julle nie sal 

verlos my Judas as 'n gevangene, ek sal hierdie tempel van God 
lê 

selfs met die grond, en ek sal die altaar, afbreek en 

rig 'n noemenswaardige tempel vir Bacchus. 

{14:34} na hierdie woorde hy vertrek. Dan die priesters 

opgelig word hul hande teenoor hemel en besought hom wat 



was ooit 'n Beskermer van hul nasie, sê op hierdie wyse; 

{14:35} u, O Here van alles, wat moet maaksel van 

niks, vyeboom was plesier wat die tempel van jou bewoning 

behoort onder ons: 

{14:36} daarom nou, O Heilige Here van alle heiligheid, hou 

hierdie huis ooit volmaakte, wat die afgelope tyd was 
skoongemaak, en 

Stop elke onregverdiges mond. 

{14:37} nou was daar beskuldig vir Nicanor een Razis, 

een van die ouderlinge van Jerusalem, 'n minnaar van sy 
landgenote, 

en 'n man van baie goeie verslag, wat vir sy vriendelikheid was 

genoem 'n Vader van die Jode. 

{14:38} vir in die voormalige tye, wanneer hulle nie mingled 

hulself met die heidene, hy het is beskuldig van 

Judaïsme, en het vrymoedigheid jeopard sy liggaam en lewe 
met al 

vehemency vir die godsdiens van die Jode. 

{14:39} so Nicanor, bereid om te verklaar die haat wat hy 

kaal vir die Jode, gestuur bo vyf honderd mans van oorlog te 

neem hom: 



{14:40} want hy het gedink deur die neem van hom doen die 
Jode 

baie seer. 

{14:41} nou wanneer die menigte sou gedoen het om die 

toring, en geweld gebreek in die buitenste deur, en bade 

daardie vuur moet gebring word om te brand dit, hy om gereed 
te wees 

geneem op elke kant afgeneem op sy swaard; 

{14:42} die keuse om eerder te sterf manfully, as om te kom 

in die hande van die goddelose gegee, om misbruik word 
anders as 

beseemed sy edele geboorte: 

{14:43} maar sy beroerte deur haas, ontbreek die 

menigte ook rondjaag binne die deure, hy hardloop dan met 
volle vrymoedigheid tot 

die muur en gooi homself manfully onder die 

dikste van hulle. 

{14:44} maar hulle gee vinnig terug en 'n ruimte word 

gemaak, Hy val in die midde van die leemte plek. 

{14:45} Nevertheless, terwyl daar nog asem binne 

hom aangesteek met woede, hy roos op; en al sy 



bloed gevloei uit soos spouts van water, en sy wonde was 

grievous, tog hy hardloop deur die midde van die skare; en 

staan op 'n steil rots, 

{14:46} toe as sy bloed was nou heeltemal weg, hy 

gepluk uit sy ingewande, en neem hulle in albei sy hande, 

Hy gooi hulle by die skare, en aanroeping van die Here van 

lewe en gees te herstel hom dié weer, hy dus gesterf het. 

{15:1} maar Nicanor, gehoor dat Judas en sy maatskappy 

was in die sterk plekke oor Samaria, opgelos sonder 

enige gevaar te stel by hulle op die Sabbat dag. 

{15:2} Nevertheless die Jode wat verplig was om te gaan 

met hom gesê, O vernietig nie so wreed en barbarously, maar 

gee eer aan daardie dag, wat hy, wat die openbaar vergelde al 
dinge, het 

vereer met heiligheid bo alle ander dae. 

{15:3} dan die mees ungracious rustig aangedring, as 

Daar was 'n Mighty een in die hemel, wat het beveel die 

Sabbat dag gehou word. 

{15:4} en toe hulle gesê het, daar is in die hemel 'n lewende 

Here, en magtige, beveel wat die sewende dag te wees 



gehou: 

{15:5} toe het gesê die ander, en ek is ook op die magtige 

aarde, en ek beveel arms neem, en nie die koning se 

besigheid. Nog verkry hy nie om sy aansteeklike Testament 
gedoen het. 

{15:6} so Nicanor in oorskry trots en haughtiness 

bepaal opstel 'n publick monument van sy oorwinning oor 

Judas en hulle wat saam met hom. 

{15:7} maar Maccabeus het ooit seker vertroue wat die 

Here sal hom help om: 

{15:8} wherefore hy hom sy mense om nie te vrees die 

kom van die heidense teen hulle, maar onthou die 

help wat in voormalige tye hulle ontvang het uit die hemel, 

en nou verwag die oorwinning en hulp, wat moet kom 

vir hulle van die Almagtige. 

{15:9} en troos hulle so uit die Wet en die 

profete, en withal om hulle in gedagte van die gevegte wat 

hulle afore, hy het hulle meer vrolike gewen. 

{15:10} en wanneer hy het geroer tot hul gedagtes, hy het 

hulle hul las, shewing hulle therewithall die falsehood 



van die heidense, en die verbreking van Ede. 

{15:11} dus hy gewapen elke een van hulle, nie soveel 

met verdediging van skilde en spiese, soos met gemaklike en 

goeie woorde: en langs dit, hy het vir hulle 'n droom waardig 

om geglo word, asof dit was dus inderdaad, wat het nie 'n 

min bly hulle. 

{15:12} en dit was sy visie: dat Onias wat het 

is hoë priester, 'n deugsame en 'n goeie man, reverend in 

gesprek, sagte in toestand, goed gepraat ook, en 

van 'n kind in alle punte van deug, hou op sy uitgeoefen 

hande gebid vir die hele liggaam van die Jode. 

{15:13} dit gedoen, in soos wyse daar verskyn 'n man 

met grys hare en heerlike oorskry, wie was van 'n 

wonderlike en uitstekende Majesteit. 

{15:14} dan Onias beantwoord, sê, dit is 'n liefhebber van 

die broeders, wat prayeth baie vir die mense, en vir die 

Heilige Stad, tot wit, Jeremias die profeet van God. 

{15:15} whereupon Jeremias Hoewe heen sy regterhand 

gegee het om Judas 'n swaard van goud, en gee dit het dus, 



{15:16} neem hierdie heilige swaard, 'n geskenk van God, met 
die 

wat u wond sal die teëstanders. 

{15:17}: so word goed getroos deur die woorde van 
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Judas, wat was baie goed, en kan hulle tot roer 

valour, en aan te moedig die harte van die jong mans, hulle 

bepaal nie kamp moet inspring en help, maar dapper stel op 

hulle, en manfully probeer om die saak deur konflik, omdat die 

Stad en die heiligdom en die tempel was in gevaar. 

{15:18} vir die sorg wat hulle vir hulle vrouens geneem het en 

hul kinders, hul broeders, en tegelyk, is in die minste rekening 

met hulle: maar die grootste en vernaamste vrees was vir die 

Heilige tempel. 

{15:19} ook en hulle was in die Stad geneem het nie die minste 

sorg, ontsteld vir die konflik in die buiteland. 

{15:20} en nou, toe gekyk wat behoort te wees as al die 

verhoor, en die vyande was reeds kom naby, en die weermag 

opsy in skikking, en die diere gerieflik geplaas, en die 

ruiters stel in vlerke, 



{15:21} Maccabeus sien die koms van die menigte, 

en die divers voorbereidings van armour, en die fierceness van 

die diere, uitgestrek en sy hande na die hemel, en 

naam van die Here wat wonders, worketh wete dat 

oorwinning kom nie deur arms, maar selfs as dit seemeth goed 
om te 

hom, hy giveth dit aan sodanige as waardig is: 

{15:22} daarom in sy gebed het hy gesê na hierdie wyse; 

O Here, u het stuur jou engel in die tyd van Ezekias 

koning van Judea, en in die gasheer van Sennacherib dood het 
'n 

honderd en tagtig vyf duisend: 

{15:23} daarom nou ook, O Here van die hemel, stuur 'n 

goeie engel voor ons vir 'n vrees en vrees vir hulle; 

{15:24} en deur die mag van jou arm laat diegene word 

geteisterde met terreur, kom wat teen u Heilige volk om te 

laster. En hy dus geëindig. 

{15:25} en hulle was saam met hom gekom het en dan Nicanor 

vorentoe met TROMPETTE en liedjies. 

{15:26} maar Judas en sy maatskappy ontstaan die 

vyande met invocation en gebed. 



{15:27} sodat veg met hul hande, en bid 

tot God met hul harte, hulle het nie minder nie as dertig en 

vyf duisend mans: vir deur die verskyning van God hulle 

was gejuig grootliks. 

{15:28} nou wanneer die stryd van ouds, weer terugkeer 

met vreugde, hulle het geweet dat Nicanor lê dood in sy 
harness. 

{15:29} en hulle het 'n groot skree en 'n geraas, 

prys die Almagtige in hul eie taal. 

{15:30} en Judas wat ooit was die hoof Beskermer van 

die burgers beide in liggaam en gees, en wat sy voortgesette 

liefde teenoor sy landgenote sy hele lewe, beveel om te 

Strike af Nicanor se kop, en sy hand met sy skouer, 

en bring hulle na Jerusalem. 

{15:31} so wanneer hy daar was, en hulle van sy genoem 

nasie saam, en stel die priesters voor die altaar, hy gestuur 

vir hulle was van die toring, 

{15:32} en shewed hulle aaklige Nicanor se kop, en die 

hand van daardie blasphemer, wat met trots brags hy het 

uitgestrekte teen die Heilige tempel van die Almagtige. 



{15:33} en wanneer hy het sny die tong van wat 

goddelose Nicanor, het hy beveel dat hulle moet gee dit deur 

stukke vir die fowls, en hang op die beloning van sy 

waansin voor die tempel. 

{15:34} sodat elke man geprys teenoor die hemel die 

heerlike Here, gesê, geseënd wees hy wat het gehou sy eie 

volmaakte plek. 

{15:35} hy opgehang ook Nicanor se kop op die toring, 

'n duidelik en duidelike teken vir al die hulp van die Here. 

{15:36} en hulle bevestig alles met 'n algemene bevel in 

Geen geval laat daardie dag verbygaan sonder solemnity, maar 
tot 

vier die dertigste dag van die twaalfde maand, wat in die 

Siriese tong heet Adar, die dag voor Mardocheus se 

dag. 

{15:37} dus gegaan het dit met Nicanor: en van daardie tyd 

heen die Hebreërs het die Stad in hul krag. En hier sal 

Ek maak 'n einde. 

{15:38} en as ek goed gedoen het, en as pas die 

storie, dis wat ek verlang: maar as slenderly en meanly, 



Dit is wat ek kon bereik vir. 

{15:39} vir as dit is seermaak om te drink wyn of water alleen; 

en soos wyn mingled met water is lekker, en delighteth 

die smaak: selfs so spraak fyn omraam die ore van delighteth 

hulle wat die storie lees. En hier word 'n einde 
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