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Sirach (Ecclesiasticus)
Die wysheid van Jesus die seun van Sirach, of Ecclesiasticus
'N Prologue gemaak deur 'n onsekere skrywer
Hierdie Jesus is die seun van Sirach, en kleinkind vir Jesus
van die dieselfde naam met hom: hierdie man dus gewoon het
die
laasgenoemde tye, nadat die mense gelei weg gevange, was en
genoem die huis 'n weer, en byna na al die profete. Nou
sy Oupa Jesus, soos hy homself witnesseth, was 'n man
van groot ywer en wysheid onder die Hebreërs, wat het
samel nie slegs die graf en kort sinne van wyse manne,
wat was voor hom, maar homself ook gebruik sommige van
sy eie, vol van baie begrip en wysheid. Wanneer as
dus die eerste Jesus gesterf het, laat hierdie boek byna
Vervolmaak, Sirach sy seun ontvang dit na hom het dit aan sy
eie seun Jesus, wat hy gekry het dit in sy hande,
dit alles ordelike in een volume saamgestel, en het dit genoem
Wysheid, intituling dit beide deur sy eie naam, sy pa se

naam, en sy Oupa se; alluring die hearer deur die baie
naam van wysheid het 'n groter liefde tot die studie van hierdie
boek. Dit containeth dus wyse spreuke, donker sinne,
en gelykenisse, en sekere spesifieke antieke goddelike stories
van
mans wat plesier God; ook sy gebed en lied; Verder,
Watter voordele God het vouchsafed sy mense, en wat
plagues hy het opgehoopte op hul vyande. Hierdie Jesus het
Salomo na te boots, en was nie minder bekende vir wysheid en
leer, albei word inderdaad 'n man van groot leer, en so
ook godsdiens.
Die Prologue van die wysheid van Jesus die seun van Sirach.
Terwyl baie en groot dinge vir gelewer is
ons deur die Wet en die profete, en ander wat
hul stappe, waarvoor die dinge Israel behoort te word gevolg
vir leer en wysheid; en waarvan nie net
die lesers moet behoeftes raak bekwame hulself, maar ook
en hulle begeerte om te leer in staat wees om hulle wat wins
sonder, beide deur praat en skryf: my oupa
Jesus, toe hy baie gegee het homself na die lees van die

Wet, en die profete, en ander boeke van ons vaders, en
daarin goeie oordeel gekry het, was ook getrek
homself skryf iets met betrekking tot leer en
wysheid; om die bedoeling dat diegene wat dit verlang om te
leer,
en is verslaaf aan hierdie dinge, dalk veel meer in wins
leef volgens die Wet. Daarom laat my intreat jy om te
Lees dit met aandag en guns, en om ons, waarin vergifnis
Ons mag lyk te kom kort 'n paar woorde, wat ons het
moeisame te interpreteer. Vir die dieselfde dinge gebruik in
Hebreeuse en vertaal in 'n ander tong, het nie die
dieselfde krag in hulle: en nie net hierdie dinge, maar die Wet
self, en die profete en die res van die boeke, het geen
klein verskil, wanneer hulle in hul eie gepraat word
taal. Vir die agt en thirtieth jaar kom in
Egipte, toe Euergetes was koning en voortdurende daar
sommige
tyd, ek het gevind dat 'n boek van geen klein leer: dus ek
gedink dit mees nodig vir my om te gee sommige ywer
en travail te interpreteer; met groot watchfulness en
vaardigheid

in daardie ruimte om die boek aan 'n einde bring, en soos dit
uiteengesit vir
hulle wat in 'n vreemde land is ook bereid om te leer,
word voorberei voor in maniere om te leef na die Wet.
{1:1} alle wysheid kom van die Here, en is met hom
Vir ewig.
{1:2} wat die sand van die see, en die druppels kan nommer
van reën, en die dae van die ewigheid?
{1:3} wat kan kry uit die hoogte van die hemel, en die
breedte van die aarde, en die diep, en wysheid?
{1:4} wysheid het geskep is voor alle dinge, en die
begrip van wesenlikheid van Kooigoed.
{1:5} die woord van God Allerhoogste is die fontein van
wysheid; en haar maniere is ewige GEBOOIE.
{1:6} aan wie het die wortel van wysheid geopenbaar is? of
wat het haar wyse beraadslaag bekend?
{1:7} [vir wie het die kennis van wysheid is
gemaak manifesteer? en wat het haar groot verstaan
ervaring?]
{1:8} is daar een wyse en grootliks word gevrees, die Here

sit op sy troon.
{1:9} hy haar, geskep en het haar gesien en haar, genommer en
uitgegiet haar by al sy werke.
{1:10} sy is met alle vlees volgens sy geskenk, en hy
het haar gegee aan hulle wat hom liefhet.
{1:11} die vrees van die Here is eer en heerlikheid, en
blydskap, en 'n kroon van vreugde.
{1:12} die vrees van die Here maketh 'n Geseënde hart, en
giveth vreugde, en Vrolikheid, en 'n lang lewe.
{1:13} whoso feareth die Here, dit sal gaan goed met hom
by die laaste, en hy sal guns vind in die dag van sy dood.
{1:14} te vrees van die Here is die begin van wysheid: en
Dit is geskep met die proses in die baarmoeder.
{1:15} sy het 'n ewige fondament gebou met mans,
en sy sal voortgaan met hul saad.
{1:16} te vrees van die Here is volheid van wysheid, en filleth
mans met haar vrugte.
{1:17} sy filleth al hul huis met dinge wenslik,
en die garners met haar toename.
{1:18} die vrees van die Here is 'n kroon van wysheid, maak

vrede en volmaakte gesondheid om te gedy; beide wat is die
gawes
van God: en dit enlargeth hul vreugdebetoon wat lief vir hom.
{1:19} wysheid raineth af vaardigheid en kennis van
begrip staan, en wat hulle te eer wat
hou haar vas.
{1:20} die wortel van wysheid is om te vrees die Here, en die
takke daarvan is lang lewe.
{1:21} die vrees van die Here driveth weg sondes: en waar
Dit is teenwoordig, dit turneth weg toorn.
{1:22} 'n woedende man kan geregverdig word; vir die kreun
van
sy woede moet sy vernietiging.
{1:23} 'n geduldige man sal vir 'n tyd, en daarna skeur
vreugde sal lente vir hom.
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{1:24} hy sal sy woorde steek vir 'n tyd, en die lippe van
baie sal sy wysheid verklaar.
{1:25} die gelykenisse van kennis is in die skatte van
wysheid: maar godliness is 'n abomination na 'n sondaar.
{1:26} indien u begeer wysheid, hou die GEBOOIE,

en die Here sal hom vir jou gee.
{1:27} vir die vrees van die Here is wysheid en opdrag:
en geloof en meekness is sy plesier.
{1:28} distrust nie die vrees van die Here wanneer u
swak: en kom nie na hom met 'n dubbele hart.
{1:29} word nie 'n hypocrite in die gesig van mans, en neem
goeie gehoor gee wat u speakest.
{1:30} verhef nie uself, sodat u val, en bring
dishonour op u siel, en so God u geheime ontdek
en gooi jou in die midde van die gemeente,
omdat u camest nie in die waarheid aan die vrees van die Here,
maar
u hart is vol bedrog.
{2:1} my seun, as jy kom om te dien die Here, voor te berei u
siel vir versoeking.
{2:2} stel u hart aright, en voortdurend verduur, en
haas nie in tyd van moeilikheid.
{2:3} Cleave vir hom, en wyk nie weg, dat u
mayest aan u laaste einde verhoog word.
{2:4} hoegenaamd gebring op jou neem vrolik,

en geduldig wees wanneer u kuns verander na 'n lae landgoed.
{2:5} vir goud in die vuur, en aanvaarbare mans in probeer is
die oond van teenspoed.
{2:6} Believe in hom, en hy sal help jou; bestel u manier
aright, en vertroue in hom.
{2:7} julle wat die Here vrees, wag vir sy genade; en gaan nie
eenkant, mos julle val.
{2:8} julle wat die Here vrees, glo hom; en jou beloning
sal misluk nie.
{2:9} julle wat vrees die Here, hoop vir goeie, en vir
ewige vreugde en genade.
{2:10} kyk na die geslagte van die ou, en kyk; het ooit
enige vertroue in die Here, en was confounded? of het enige
abide
in sy vrees, en is verlaat? of wie het hy ooit verag,
wat op hom genoem?
{2:11} vir die Here is vol deernis en genade,
longsuffering, en baie pitiful, en sondes, forgiveth en
saveth in die tyd van aandoening.
{2:12} Wee word bang harte, en flou hande, en die

sondaar wat goeth twee maniere!
{2:13} Wee hom wat is fainthearted! want hy gehad
nie; Daarom mag hy nie word verdedig.
{2:14} Wee jy wat geduld verloor het! en wat
sal julle doen wanneer die Here moet jy besoek?
{2:15} en hulle vrees die Here sal nie sy woord; ongehoorsaam
en hulle wat hom liefhet sal sy maniere hou.
{2:16} en hulle vrees die Here sal soek wat
goed, mooi vir hom; en hulle wat hom lief sal wees
gevul met die Wet.
{2:17} en hulle vrees die Here hulle harte sal voorberei
en nederige hul siele in sy gesig,
{2:18} sê, ons sal val in die hande van die Here,
en nie in die hande van mans: vir sy Majesteit is, so is sy
genade.
{3:1} hoor my u Vader, O kinders, en doen daarna,
dat julle veilig kan wees.
{3:2} vir die Here het die Vader eer gegee die
kinders, en het bevestig die gesag van die moeder
oor die seuns.

{3:3} whoso honoureth sy vader 'n atonement maketh
vir sy sondes:
{3:4} en hy wat honoureth sy ma as een wat
layeth op skat.
{3:5} whoso honoureth sy vader moet vreugde van sy
eie kinders; en wanneer hy maketh sy gebed, hy sal
gehoor.
{3:6} hy wat sy vader honoureth het 'n lang lewe;
en hy wat is gehoorsaam aan die Here moet 'n troos om te
sy ma.
{3:7} hy wat feareth die Here sal sy pa, eer en
sal doen diens tot by sy ouers, ten opsigte van sy meesters.
{3:8} eer jou vader en moeder albei in woord en
akte, wat 'n seën kan by jou kom uit hulle.
{3:9} vir die seën van die Vader establisheth die huise
van kinders; maar die las van die ma rooteth
fondamente.
{3:10} heerlikheid nie in die dishonour van u Vader; vir u
pa se dishonour is geen heerlikheid vir jou.
{3:11} vir die heerlikheid van 'n man is uit die eer van sy

Vader; en 'n ma in dishonour is 'n skande om die
kinders.
{3:12} my seun, help u Vader in sy ouderdom, en treur hom
nie solank as wat hy liveth.
{3:13} en as sy begrip misluk, het geduld met
hom; en verag hom nie wanneer u kuns in u volle krag.
{3:14} vir die verligting van jou vader moet wees nie
vergeet: en in plaas van sondes dit moet bygevoeg word om te
bou jou
UP.
{3:15} in die dag van jou ellende dit rnoet
Onthou; u sondes ook sal smelt weg as die ys in die
billike warm weer.
{3:16} hy wat sy vader forsaketh is as 'n blasphemer; en
Hy wat sy ma angereth cursed: van God.
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{3:17} my seun, gaan op met u besigheid in meekness; sodat
sal u geliefde van hom wat goedgekeur word.
{3:18} die groter u kuns, hoe meer nederige uself, en
u guns voor die Here sal vind.

{3:19} baie is in hoë plek, en van die outyd: maar
Geheimenisse is vir die Fergus geopenbaar.
{3:20} vir die krag van die Here is groot, en hy is
vereer van die geringes.
{3:21} soek nie uit dinge wat te moeilik is vir jou,
nie een soek die dinge wat bo uit jou hele krag.
{3:22} maar Wat's beveel jou, dink daarop met
eerbied vir dit is nie vir jou om te sien met jou ander
Benodigdhede
oë die dinge wat in die geheim.
{3:23} word nie nuuskierig in onnodige sake: vir meer
dinge is shewed vir jou as mans verstaan.
{3:24} vir baie mislei is deur hul eie eersug mening;
en 'n bose agterdog het overthrown hul oordeel.
{3:25} sonder oë sal u lig wil hê: profess nie die
kennis dus wat u maaksel nie.
{3:26} 'n hardnekkige hart sal eksamenprestasie bose by die
laaste; en hy
wat liefhet om die gevaar mag nie verlore sal gaan daarin.
{3:27} 'n weerbarstig sal wees hart sal oorlaai word met smarte;
en die goddelose gegee man sal sonde op sonde gooi.

{3:28} in die straf van die trotse daar is geen middel;
vir die plant van boosheid het wortel in hom geneem.
{3:29} die hart van die Omsigtige sal verstaan 'n gelykenis;
en 'n belangstellende oor is die begeerte van 'n wyse man.
{3:30} water blus 'n vlammende vuur; en bewys maketh
'n atonement vir sondes.
{3:31} en hy wat requiteth goeie draaie is bewus van wat
wat kom hierna; en wanneer hy falleth, hy sal
vind 'n bly.
{4:1} my seun, bedrieglik nie die armes van sy lewe, en
maak nie die behoeftige oë lank wag.
{4:2} maak nie 'n honger siel bedroef; nóg lok
'n man in sy nood.
{4:3} voeg nie meer moeite om 'n hart wat is vexed; en
uitstel nie om te gee aan hom wat in nood is.
{4:4} verwerp nie die supplication van die geteister; nóg
Skakel u aangesig uit 'n arm man.
{4:5} draai nie weg jou oog van die behoeftiges, en gee
hom geen geleentheid om u seën:
{4:6} vir as hy seën jou in die bitterheid van sy siel, sy

gebed verhoor sal word van hom wat hom gemaak het.
{4:7} kry uself die liefde van die gemeente, en buig
u kop aan 'n groot man.
{4:8} laat dit nie treur jou te buig neer jou oor aan die
swak, en gee hom 'n vriendelike antwoord met meekness.
{4:9} lewer hom wat suffereth verkeerd uit die hand van
die onderdrukker; en word nie fainthearted wanneer u sittest in
oordeel.
{4:10} word as 'n Vader vir die wese, en in plaas van 'n
man vir hul ma: so sal u wees as die seun van die
die meeste hoë, en hy sal lief vir jou meer as jou ma
pleeg.
{4:11} wysheid wat haar kinders, en hou van layeth
hulle wat haar soek.
{4:12} hy wat liefhet om haar liefhet om die lewe; en hulle wat
poog om
haar vroeg moet gevul wees met vreugde.
{4:13} hy wat holdeth haar vinnig sal Oorerf heerlikheid; en
wheresoever sy entereth, die Here sal jou seën.
{4:14} en hulle dien haar sal bedien tot die Heilige een:

en hulle wat lief vir haar die Here lief.
{4:15} whoso giveth oor vir hom sal die nasies oordeel:
en hy wat attendeth vir haar sal veilig woon.
{4:16} as 'n man verbind homself aan haar, hy sal Oorerf
haar; en sy geslag sal hou haar in besit.
{4:17} vir by die eerste sy sal loop met hom deur krom
maniere, bring vrees en vrees op hom en hom torment
met haar dissipline, totdat sy mag vertrou sy siel, en probeer
hom
deur haar wette.
{4:18} dan sal sy terugkeer die reguit pad vir hom:
en troos hom, en shew hom haar geheime.
{4:19} maar as hy verkeerd gaan, sy sal hom forsake, en gee
hom oor sy eie ruin.
{4:20} die geleentheid waarneem, en Pasop van die bose; en
word nie skaam wanneer dit concerneth u siel.
{4:21} want daar is 'n skande dat bring sonde; en daar is
'n skande wat heerlikheid en genade.
{4:22} aanvaar niemand teen u siel, en laat nie die
eerbied van enige man veroorsaak jou val.

{4:23} en weerhou nie om te praat, wanneer daar is
geleentheid om te
doen goed, en verberg nie u wysheid in haar skoonheid.
{4:24} vir deur spraak wysheid bekend moet wees: en
leer deur die woord van die tong.
{4:25} in geen wyse praat teen die waarheid; maar word
abashed
van die fout van jou onkunde.
{4:26} word nie skaam om te bely jou sondes; en dwing nie
die loop van die rivier.
{4:27} maak nie uself 'n underling na 'n dwase man;
ook nie die persoon van die magtige aanvaar.
{4:28} streef daarna om vir die waarheid tot by die dood, en die
Here sal
veg vir jou.
{4:29} nie oorhaastig in jou tong, en laat u dade slap wees nie
en remiss.
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{4:30} word nie as 'n Leeu in u huis, en ook frantick onder
u dienaars.
{4:31} laat nie jou hand uitgestrek en te ontvang, en

Skakel wanneer u shouldest terugbetaal.
{5:1} stel u hart op u goedere; en sê nie, ek het
genoeg vir my lewe.
{5:2} volg nie jou eie verstand en uit jou hele krag, tot
wandel in die weë van jou hart:
{5:3} en sê nie, wie sal controul my vir my werk?
vir die Here sal sekerlik revenge u trots.
{5:4} sê nie, ek het gesondig, en watter skade het
my wedervaar? vir die Here is longsuffering, hy sal in
Geen wyse laat jou gaan.
{5:5} nie sonder vrees te voeg word rakende propitiation,
sonde vir sonde:
{5:6} en nie sê sy genade is groot; Hy sal pacified word
vir die menigte van my sondes: vir genade en toorn kom
uit hom, en sy wees resteth op sondaars.
{5:7} maak geen tarrying om te draai na die Here, en sit nie af
van dag tot dag: vir skielik sal die toorn van die Here
kom heen, en in u sekuriteit u sal vernietig word, en
nie verlore sal gaan in die dag van vengeance.
{5:8} stel nie jou hart op goedere onregverdig gekry, vir

hulle sal jou nie wins in die dag van onheil.
{5:9} winnow nie met elke wind, en gaan nie in elke
manier: vir die sondaar wat het 'n dubbel tong so pleeg.
{5:10} word stedfast in u begrip; en laat u woord
dieselfde wees nie.
{5:11} word aangedoen om te hoor; en laat u lewe word
opregte; en
met geduld antwoord gee.
{5:12} indien u maaksel begrip, antwoord u buurman;
Indien nie, lê u hand op jou mond.
{5:13} eer en skaamte is in praat: en die tong van
die mens is sy val.
{5:14} word 'n whisperer genoem nie, en lê nie in wag met
jou tong: vir 'n vuil skaamte is op die dief, en 'n bose
veroordeling op die dubbel tong.
{5:15} nie onbewus wees van enige ding in 'n groot saak of 'n
klein.
{6:1} plaas van 'n vriend raak nie 'n vyand; vir
[en daardeur] sal jy 'n siek naam, skaamte, sal Oorerf en
skande: mag selfs so 'n sondaar wat 'n dubbel tong het.

{6:2} extol nie uself in die Raad van jou eie hart;
dat u siel word nie skeur in stukke as 'n bul [ontrouheid alleen.]
{6:3} u sal eet op jou blare, en verloor u vrugte, en
laat uself as 'n droë boom.
{6:4} A aansteeklike siel sal vernietig hom wat het dit, en
sal hom gelag word om scorn van sy vyande maak nie.
{6:5} soet taal sal vriende vermenigvuldig: en 'n
fairspeaking tong sal Vriendelike groete verhoog.
{6:6} word in vrede met baie: nogtans het maar een
berader van 'n duisend.
{6:7} Indien jy wouldest kry 'n vriend, bewys hom eerste en
word
nie oorhaastig om hom krediet.
{6:8} vir sommige man is 'n vriend vir sy eie geleentheid, en
sal my in die dag van u moeilikheid.
{6:9} en daar is 'n vriend, wat nie omgedraai om vyandskap,
en twis sal u skande ontdek.
{6:10} weer, 'n vriend is 'n metgesel by die tafel,
en sal nie in die dag van u doodgaan.
{6:11} maar in u voorspoed hy sal wees soos uself, en sal

wees sterk oor u dienaars.
{6:12} indien u gebring word lae, hy sal word teen jou, en
sal steek homself van u aangesig.
{6:13} skei uself van jou vyande, en neem ag
van jou vriende.
{6:14} 'n faithfull vriend is 'n sterk verdediging: en hy wat
het gevind so 'n een het 'n skat gevind.
{6:15} niks countervail 'n getroue vriend, en sy
Robberts Swart is van onskatbare waarde.
{6:16} 'n getroue vriend is die medisyne van lewe; en hulle
dat vrees die Here sal hom vind.
{6:17} whoso feareth die Here gelas sy vriendskap
aright: vir soos hy is, so sal sy buurvrou wees ook.
{6:18} my seun trek opdrag van u jeug: so
sal u wysheid tot jou oudag vind.
{6:19} kom vir haar as een wat ploweth en soweth,
en wag vir haar goeie vrugte: vir u sal nie veel toil in
ons oor haar, maar u sal eet van haar vrugte reg
gou.
{6:20} sy's baie onaangename aan die unlearned: hy wat is

sonder begrip sal nie bly met haar.
{6:21} sy le op hom as 'n magtige klip van verhoor;
en hy sal haar van hom uitgebring voordat dit lank wees.
{6:22} want wysheid is volgens haar naam, en sy
manifesteer nie vir baie.
{6:23} gee oor, my seun, my advies ontvang en weier
nie my Raad,
{6:24} en sit jou voete in haar fetters, en jou nek in
haar ketting.
{6:25} strikkie af u skouer dra haar en word nie
grieved met haar verbande.
{6:26} kom vir haar met u hele hart, en hou haar
maniere met al jou krag.
{6:27} soektog, en soek, en sy mag bekend gemaak word
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vir jou: en wanneer u maaksel het hou van haar, laat haar nie.
{6:28} vir by die laaste u sal vind haar rus, en wat
moet word omgedraai om u vreugde.
{6:29} dan haar fetters moet 'n sterk verdediging vir jou,
en haar kettings 'n kleed van heerlikheid.

{6:30} want daar is 'n goue ornament op haar, en haar
bands is pers kant.
{6:31} u sal sit haar soos 'n mantel van eer, en
sal sit haar oor jou soos 'n kroon van blydskap.
{6:32} my seun, as jy verwelk, u sal geleer word: en as
u omvalsiekte wend u gees, u sal Omsigtige wees.
{6:33} indien u graag hoor, u sal ontvang
begrip: en as jy buig jou oor, u sal verstandig,
{6:34} staan in die menigte van die ouderlinge; en cleave
vir hom: wat is verstandig.
{6:35} bereid wees om te hoor elke goddelike diskoers; en laat
nie die gelykenisse van begrip ontsnap jou.
{6:36} en as u seest 'n man van begrip, kry jou
kwytraak vir hom, en laat jou voet dra die stappe van sy deur.
{6:37} laat u gees oor die Ordonnansies van die Here
en mediteer voortdurend in sy GEBOOIE: hy sal
vestig jou hart, en gee jou wysheid by jou besit
begeerte.
{7:1} geen wrang, so geen skade tree vir jou.

{7:2} Depart uit die onregverdige en ongeregtigheid sal weg
draai
van u.
{7:3} my seun, saai nie op die vore van
ongeregtigheid, en u sal nie maai hulle sevenfold.
{7:4} soek nie van die Here preeminence, nie een van die
koning die setel van eer.
{7:5} regverdig nie uself voor die Here; en spog nie van
u wysheid voor die koning.
{7:6} soek nie na regter, nie in staat is om te neem weg wees
ongeregtigheid; mos te eniger tyd u vrees die persoon van die
magtige,
'n stumblingblock in die pad van u uprightness.
{7:7} Offend nie teen die menigte van 'n Stad, en dan
u sal nie uitbring uself onder die mense.
{7:8} bind nie een sonde op die ander; vir in een u sal
word nie unpunished.
{7:9} sê nie, God sal lyk op die menigte van my
oblations, en wanneer ek bied aan die Allerhoogste God, hy sal
aanvaar dit.
{7:10} word nie fainthearted wanneer u makest u gebed,

en verwaarlosing nie om gee bewys.
{7:11} lag geen man aan scorn in die bitterheid van sy
siel: vir die een wat humbleth en wat daar is.
{7:12} bedink nie 'n leuen teen u broer; nóg doen die
graag u vriend.
{7:13} gebruik nie op enige wyse van leuen maak: vir die
pasgemaakte
daarvan is nie goed nie.
{7:14} gebruik nie baie woorde in 'n menigte van ouderlinge, en
maak nie veel brabbel wanneer u binnekamer.
{7:15} haat nie moeisame werk, nóg by mnr, wat
die Allerhoogste het bevestig.
{7:16} nommer nie uself onder die menigte van
sondaars, maar onthou daardie toorn sal nie lank tarry.
{7:17} nederige uself grootliks: vir die vengeance van die
goddelose is vuur en wurms.
{7:18} verander nie 'n vriend vir enige goeie geensins;
nóg 'n getroue broer vir die goud van Ophir.
{7:19} ek nie 'n wyse en goeie vrou: vir haar genade
is bo goud.

{7:20} terwyl u dienaar worketh werklik, smeek hom nie
bose. nóg die hireling wat bestoweth homself geheel vir jou.
{7:21} laat u siel lief vir 'n goeie dienaar, en bedrieglik hom
nie van vryheid.
{7:22} maaksel u beeste? het 'n oog aan hulle: en as hulle
word vir u wins, hou hulle Kerkvaders.
{7:23} maaksel u kinders? hulle opdrag gee, en buig
hul nek van hul jeug.
{7:24} maaksel u dogters? het 'n versorging van hul liggaam,
en shew nie uself vrolike teenoor hulle.
{7:25} trou u dogter, en so sal u het
'n gewigtige saak uitgevoer: maar gee haar aan 'n man van
begrip.
{7:26} maaksel u 'n vrou na u gedagte? forsake haar nie:
maar gee nie uself na 'n ligte vrou.
{7:27} eer u Vader met u hele hart, en vergeet
nie die smarte van u moeder.
{7:28} onthou dat u vyeboom was Eniggeborene wat van
hulle; en
Hoe canst jy oortree hulle die dinge wat hulle het

vir jou gedoen?
{7:29} vrees die Here met al u siel, en eerbiedig sy
priesters.
{7:30} is lief vir hom wat jou met al jou krag, en
forsake nie sy ministers.
{7:31} vrees die Here, en eer die priester; en gee hom
sy gedeelte, as dit is beveel jou; die firstfruits, en die
trespass aanbod, en die geskenk van die skouers, en die
opoffering van heiliging, en die firstfruits van die Heilige
dinge.
{7:32} en strek jou hand vir die armes, wat u
seën kan vervolmaak word.
{7:33} 'n geskenk het genade in die gesig van elke man leef;
en vir die dood aanhou om dit nie.
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{7:34} versuim nie om met hulle wat huil en treur
met hulle wat treur.
{7:35} word stadig na die siekes besoek: vir wat sal maak
jou geliefde wees.
{7:36} hoegenaamd u takest in die hand, onthou die

einde, en jy sal dit nooit doen amiss.
{8:1} strewe nie met 'n magtige man' mos u val in sy
hande.
{8:2} word nie at variance with 'n ryk man, sodat hy
jou overweigh: vir goud het baie, vernietig en
perverted die harte van konings.
{8:3} strewe nie met 'n man wat vol van die tong, en
hoop nie hout op sy vuur.
{8:4} jest nie met 'n onbeskofte mens mos u voorouers word
disgraced.
{8:5} skande nie 'n man wat turneth van sonde, maar
Onthou dat ons almal is waardig van straf.
{8:6} dishonour nie 'n man in sy oudag: vir selfs 'n paar
van ons oud was.
{8:7} Rejoice nie oor jou grootste vyand omdat dooie, maar
Onthou dat ons almal sterf.
{8:8} Despise nie die diskoers van die wyse, maar vergewis
uself met hul spreuke: vir van hulle u sal leer
onderrig, en hoe om te dien groot mans met gemak.
{8:9} Mej nie die diskoers van die ouderlinge: vir hulle ook

geleer van hul pa's, en van hulle u sal leer
verstaan, en om te antwoord soos nodig gee requireth.
{8:10} opsygesit nie die kole van 'n sondaar, sodat u verbrand
word
met die vlam van sy vuur.
{8:11} opstaan nie [in woede] by die teenwoordigheid van 'n
skadelik persoon, mos hy lê in wag verbode u in u
woorde
{8:12} leen nie vir hom: wat is mightier as uself; vir
As jy hom lendest, tel dit maar verlore.
{8:13} word nie borg bo u krag: vir indien u word
borg, neem sorg om te betaal dit.
{8:14} gaan nie na Wet met 'n regter; vir hulle sal oordeel vir
hom volgens sy eer.
{8:15} reis nie Terloops met 'n moedige genoot, sodat hy
raak grievous vir jou: want hy sal doen volgens sy
eie wil, en jy sal nie verlore sal gaan met hom deur sy folly.
{8:16} strewe nie met 'n kwaai man, en gaan nie met hom
in 'n enkele plek: vir bloed is soos niks in sy gesig, en
waar daar geen hulp, sal hy jou omver.

{8:17} raadpleeg nie met 'n dwaas; want hy kan Raad hou.
{8:18} doen geen geheime ding voor 'n vreemdeling; vir u
knowest nie wat hy sal voortbring.
{8:19} open nie jou hart aan elke man, sodat hy requite
Miskien kon met 'n skerp draai
{9:1} word nie jaloers oor die vrou van u boesem, en
Leer haar nie 'n bose les teen uself.
{9:2} gee nie jou siel vir 'n vrou om haar voet op
u stof.
{9:3} ontmoet nie met 'n hoer, sodat u in haar snares val.
{9:4} gebruik nie soveel die maatskappy van 'n vrou wat 'n
sanger, sodat u met haar pogings geneem word.
{9:5} blik nie op 'n huishulp, wat u val nie deur dié
dinge wat in haar kosbaar is.
{9:6} gee nie jou siel tot by die harlots, wat u verloor nie
jou erfenis.
{9:7} kyk nie rondom jou in die strate van die Stad,
nóg dwaal u in die enkele daarvan plaas.
{9:8} draai weg jou oog van 'n pragtige vrou en
kyk nie op 'n ander se skoonheid; vir baie gewees het

mislei deur die skoonheid van 'n vrou; vir hiermee liefde is
as 'n vuur aangesteek.
{9:9} sit glad nie met 'n ander man se vrou nie, en sit af
met haar in jou arms, en spandeer nie u geld met haar by
die wyn; mos jou hart incline vir haar, en so deur
u begeerte u val in vernietiging.
{9:10} forsake nie 'n ou vriend; vir die nuwe is nie
vergelykbaar met hom: 'n nuwe vriend is as nuwe
wyn; wanneer dit is
oud, u sal drink dit met plesier.
{9:11} beny nie die heerlikheid van 'n sondaar: vir u knowest
nie wat sy einde sal wees.
{9:12} geniet nie die ding wat die goddelose
plesier in; Maar onthou hulle sal nie ongestraf
vir hul graf.
{9:13} hou jou ver van die man wat het krag om te dood;
so sal u nie twyfel die vrees van die dood: en as u kom
vir hom, maak geen fout, moet hy wegneem u lewe
tans: onthou dat u in die midde van snares, goest
en dat u walkest op die battlements van die Stad.

{9:14} so naby as wat u canst, raai aan u bure, en
Raadpleeg die wyse.
{9:15} laat u praat word met die wyse, en al u
kommunikasie in die Wet van die Allerhoogste.
{9:16} en laat net mans eet en drink met jou; en laat
u glorying word in die vrees van die Here.
{9:17} vir die hand van die artificer die werk sal wees
geloof: en die wyse heerser van die mense vir sy toespraak.
{9:18} 'n man van 'n siek tong is gevaarlik in sy Stad; en
Hy wat is uitslag in sy praat moet gehaat word.
{10:1} A wyse regter sal opdrag gee om sy mense; en die
regering van 'n Omsigtige man is goed bestel.
{10:2} soos die regter van die mense is self, so is sy
beamptes; en watter wyse van man die heerser van die Stad is,
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so is al hulle wat daarin woon.
{10:3} 'n onwys koning destroyeth sy mense; maar deur
die wesenlikheid van hulle wat in gesag die Stad sal wees
bewoon.
{10:4} die krag van die aarde is in die hand van die Here,

en op die regte tyd hy sal stel oor dit een wat winsgewend is.
{10:5} in die hand van God is die welvaart van die man: en
op die persoon van die tolk moet hy sy eer lê.
{10:6} Beer nie haat om jou buurvrou vir elke verkeerd;
en doen niks hoegenaamd deur skadelik praktyke.
{10:7} trots is haatlike voor God en mens: en deur albei
pleeg een pleeg ongeregtigheid.
{10:8} as gevolg van onregverdiges handeling, beserings, en
rykdom het deur bedrog, die Koninkryk is vertaal uit een
mense na 'n ander.
{10:9} Hoekom is aarde en as trots? Daar is nie 'n meer
aansteeklike ding as 'n covetous mens: vir so 'n een setteth
sy eie siel te verkoop; want terwyl hy liveth hy casteth
weg sy ingewande.
{10:10} die geneesheer cutteth af 'n lang siekte; en hy
Dit is om dag 'n koning aan morrow sal doodgaan.
{10:11} vir wanneer 'n man is dood, hy sal Oorerf kruipende
dinge, diere, en wurms.
{10:12} die begin van trots is wanneer een departeth
van God, en sy hart is draai weg van sy Maker.

{10:13} vir trots is die begin van sonde, en hy het
Dit moet gooi uit abomination: en daarom die Here
gebring op hulle vreemde toon rampspoed aan, en overthrew
hulle
heeltemal.
{10:14} die Here het gooi af die Theft van trots
prinse, en stel die Fergus in hul plek.
{10:15} die Here op die wortels van die trotse gepluk het
nasies, en die geringes geplant in hul plek.
{10:16} die Here overthrew lande van die heidene, en
vernietig hulle om die fondamente van die aarde.
{10:17} hy het sommige van hulle weg geneem, en vernietig
hulle,
en hul memorial te staak uit die aarde gemaak het.
{10:18} trots was nie gemaak vir mans, nóg woedend woede
vir hulle wat 'n vrou gebore is.
{10:19} en hulle vrees die Here is 'n seker saad, en hulle
wat is lief vir hom 'n eervolle plant: en hulle beskou nie die
Wet is 'n oneerbaar saad; hulle wat kundig die
GEBOOIE is 'n deceivable saad.
{10:20} onder broeders wat hoof hy's oneerbare; sodat

is en hulle vrees die Here in sy oë.
{10:21} die vrees van die Here goeth voor die verkryging van
owerheid: maar gelyk en trots is die verlies daarvan.
{10:22} of hy ryk, edele, of swak, hul heerlikheid is
die vrees van die Here.
{10:23} dis nie ontmoet om te verag die arm man wat het
begrip; nóg is dit gerieflik om 'n sondige vergroot
man.
{10:24} groot mans, en regters, en potentates, rnoet
vereer; Tog is daar nie een van hulle groter as hy wat
feareth die Here.
{10:25} aan die dienaar wat wyse moet hulle wat
gratis diens doen: en hy wat kennis het sal nie grudge
wanneer hy reformed.
{10:26} word nie overwise doen u besigheid; en spog
nie uself in die tyd van u nood.
{10:27} beter is hy wat laboureth en aboundeth in al
dinge wat, as hy wat homself boasteth, en wanteth brood.
{10:28} my seun verheerlik u siel in meekness, en gee dit
eer volgens die waardigheid daarvan.

{10:29} wat hom wat sondig teen sy eie sal regverdig
siel? en wie sal eer hom wat dishonoureth sy eie
lewe?
{10:30} die arme man is vereer vir sy vaardigheid, en die
ryk man is vereer vir sy rykdom.
{10:31} hy wat vereer is in armoede, hoeveel meer
in rykdom? en hy wat oneerbaar in rykdom, hoeveel
meer in armoede?
{11:1} wysheid op die hoof van hom wat is van lae lifteth
Graad, en maketh hom sit onder groot mans.
{11:2} Commend nie 'n man vir sy skoonheid; nóg abhor
'n man vir sy uiterlike voorkoms.
{11:3} die bee is bietjie onder soos vlieg; maar haar vrugte is
die hoof van lekkerte.
{11:4} beskik oor nie van u klere en klere, en verhef!
nie uself in die dag van eer: vir die werke van die Here
is wonderlik, en sy werke onder mans is versteek.
{11:5} baie konings het sit op die grond; en
een wat was nooit gedink het die kroon gedra.
{11:6} baie magtige mans is grootliks disgraced;

en die eervolle afgelewer in ander mans se hande.
{11:7} verwyte nie voordat u die waarheid maaksel ondersoek:
verstaan eers, en dan teregwysing.
{11:8} antwoord nie voordat u die oorsaak maaksel gehoor:
nie een onderbreek mans in die midde van hulle praat.
{11:9} strewe nie in 'n saak wat concerneth jou nie; en
sit nie in oordeel met sondaars.
{11:10} my seun, meng nie met baie sake: as
u veel meng, u sal nie wees nie onskuldig; en as u
volg nadat u sal verkry nie, nóg sal u ontsnap
deur wat op die vlug.
{11:11} daar is een wat laboureth, en taketh pyne, en
maketh gou, en soveel meer agterstallig is.
{11:12} weer, daar is ander wat stadig, en het behoefte
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van hulp, wil vermoë, en vol van armoede; maar die oog van
die Here gekyk op hom vir goed, en stel hom op uit sy
lae landgoed,
{11:13} en opgelig word sy kop uit ellende; so dat baie
daardie saag uit hom is vrede oor al die

{11:14} voorspoed en teenspoed, lewe en dood, armoede
en rykdom, kom van die Here.
{11:15} wysheid, kennis en begrip van die
Wet, is van die Here: liefde, en die manier van goeie werke, is
van hom.
{11:16} fout en duisternis het hul begin saam
met sondaars: en bose mag ou met hulle wat heerlikheid was
daarin.
{11:17} die geskenk van die Here met die goddelose, remaineth
en sy guns bring voorspoed vir ewig.
{11:18} daar is wat deur sy wariness ryk waxeth en
knyp, en hierdie sy die gedeelte van sy beloning:
{11:19} aangesien hy sê, ek rus gevind het, en nou sal
eet voortdurend van my goedere; en hy knoweth nog nie wat
tyd tree op hom, en dat hy dié moet laat
dinge aan ander, en sterf.
{11:20} word stedfast in u verbond, en word vertroud is
daarin, en was ou in u werk.
{11:21} verwonder nie by die werke van sondaars; maar vertrou
in

die Here, en my in u arbeid: want dit is 'n maklike ding in
die gesig van die Here op die skielike maak 'n swak mens ryk.
{11:22} die seën van die Here is in die beloning van die
Goddelike, en skielik maketh hy sy seën floreer.
{11:23} sê nie, wat wins is daar van my diens? en
Watter goeie dinge moet ek het hierna?
{11:24} weer, sê nie, ek het genoeg, en besit baie
dinge, en watter bose mag ek het hierna?
{11:25} in die dag van voorspoed is daar 'n verontagsaming van
doodgaan: en in die dag van aandoening is daar geen meer
gedagtenis van voorspoed.
{11:26} want dit is 'n maklike ding vir die Here in die dag van
dood 'n man volgens sy maniere beloon.
{11:27} die aandoening van 'n uur maketh 'n mens vergeet
plesier: en in sy einde sy dade ontdek moet word.
{11:28} oordeel niemand geseën voor sy dood: vir 'n man
heet in sy kinders.
{11:29} bring nie elke man in jou huis: vir die
sondige mens het baie treine.
{11:30} soos as 'n partridge geneem [en gehou] in 'n hok, sodat

is die hart van die trots; en soos as 'n spioen, watcheth hy vir
u val:
{11:31} want hy wag lieth in, en goeie turneth in bose,
en in dinge verdien lof sal blameer op jou lê.
{11:32} van 'n vonk van vuur 'n hoop kole aangesteek: en 'n
sondige mens layeth wag vir bloed.
{11:33} neem gehoor gee van 'n ondeunde man, want hy
worketh
boosheid; mos hy bring by jou 'n ewige Klad.
{11:34} ontvang 'n vreemdeling in jou huis, en hy sal
steur jou, en skakel jou uit jou eie.
{12:1} wanneer u verwelk doen wat goed is weet aan wie u dan
liefdadigheid
Dit; so sal u word bedank vir u voordele.
{12:2} doen goed aan die goddelike man, en jy sal vind 'n
recompence; en indien nie van hom, maar tog van die
Allerhoogste.
{12:3} Daar kan geen goeie kom na hom wat altyd
beklee in die bose nie, en ook vir hom wat giveth geen bewys.
{12:4} gee om die goddelike man, hulp en nie 'n sondaar.
{12:5} doen goed vir hom: wat is geringes, maar gee nie om die

goddelose: u brood terug te hou, en gee dit nie vir hom, mos
hy jou daardeur overmaster: vir [anders] u sal ontvang
twee keer soveel onheil vir al die goeie u sal gedoen het
vir hom.
{12:6} vir die meeste hoë hateth sondaars, en sal terugbetaal
Vengeance vir die goddelose, en bewaar hulle teen die
magtige dag van hul straf.
{12:7} gee vir die goeie, en hulp nie die sondaar.
{12:8} A vriend kan bekend wees in welvaart: en 'n
vyand kan weggesteek word in teenspoed.
{12:9} in die welvaart van 'n man, sal vyande grieved word:
maar in sy teenspoed selfs 'n vriend vertrek.
{12:10} nooit vertrou jou vyand: vir soos as yster rusteth,
so is sy boosheid.
{12:11} hoewel hy homself nederige, en gaan hurk, nog
neem goeie gehoor gee en Pasop vir hom en u sal word vir:
hom asof u hadst 'n lookingglass afgevee, en u sal
weet dat sy roes het nie is altesaam weggevee.
{12:12} stel hom nie deur jou mos wanneer hy het
overthrown jou, hy staan op in u plek; nóg laat hom sit

by u regterhand, sodat hy soek om u sitplek, en u by
die laaste Onthou my woorde, en daarmee geprik word.
{12:13} wat pity sal 'n charmer wat gebyt is met 'n
verlei, of enige soos kom nader wilde diere?
{12:14} sodat een wat goeth om 'n sondaar, en is besoedel met
hom in sy sondes, wat sal pity?
{12:15} vir 'n ruk hy sal my met jou, maar as u
begin om te val, hy sal nie tarry.
{12:16} 'n vyand speaketh kinders met sy lippe, maar in
sy hart hy imagineth hoe om jou in 'n put gooi: hy sal
huil met sy oë, maar as hy geleentheid vind, sal hy nie wees
tevrede met bloed.
{12:17} as teenspoed kom op jou, sal jy hom vind
Daar eerste; en alhoewel hy voorgee om te help om jou, maar
tog moet hy
ondermyn jou.
{12:18} hy sal skud sy kop, en klap sy hande en
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baie whisper, en verander sy gedaante.
{13:1} hy wat toucheth toonhoogte mag word besoedel wat
daarmee verband hou;

en hy wat het fellowship met 'n trotse mens sal wees soos
vir hom.
{13:2} opsaal nie uself bo u krag terwyl u
livest; en het geen gemeenskap met een wat mightier en
ryker as uself: Hoe stem die ketel en die klei
pot saam? want as die een teen die ander, dit smitten word
moet verbreek word.
{13:3} die ryk man het klaar verkeerd, en tog hy
threateneth withal: die armes hom, en hy moet intreat
ook.
{13:4} Indien u vir sy wins nie, hy sal jou gebruik: maar as
u het niks, hy sal jou forsake.
{13:5} Indien u enige iets het, sal hy leef Kerkvaders: Ja,
Hy maak jou sal kaal, en sal nie jammer vir dit.
{13:6} Indien hy het nodig het van jou, hy sal jou mislei en
glimlag op jou, en sit jou in die hoop; Hy sal jou praat
regverdig, en sê: wat sal jy wantest?
{13:7} en hy sal jou deur sy vleis, verneder totdat hy het
jou droë getrek twee of drie maal, en by die laaste hy sal lag
jou scorn daarna, wanneer hy jou sien, hy sal forsake

jou, en skud sy kop by jou.
{13:8} Beware dat u word nie mislei en gebring
af in u jollity.
{13:9} indien u van 'n magtige man genooi word, onttrek
uself, en soveel hoe meer sal hy jou uitnooi.
{13:10} druk u nie op hom, sodat jy later weer;
staan nie ver af, sodat u vergeet word.
{13:11} beïnvloed nie gemaak moet word vir hom gelyk in
praat, en
glo nie sy baie woorde: vir met veel kommunikasie
sal hy jou gee, en glimlag op jou sal kry u
geheime:
{13:12} maar wreed hy sal lê op u woorde, en sal nie
onderdele doen jou seermaak, en sit jou in die tronk.
{13:13} Observe, en neem goed gehoor gee, vir u walkest in
gevaar van u overthrowing: wanneer u hierdie dinge, hearest
wakker in jou slaap.
{13:14} die Here al u lewe, en noem op hom vir
u redding.
{13:15} elke dier liefhet om sy wil, en elke man liefhet om die

sy naaste.
{13:16} alle vlees consorteth volgens soort, en 'n man
sal cleave aan sy wil.
{13:17} watter gemeenskap het die wolf by die lam? sodat
die sondaar met die goddelike.
{13:18} watter ooreenkoms is daar tussen die hyena en 'n
hond? en watter vrede tussen die rykes en die armes?
{13:19} soos die wilde esel is die Leeu se prooi in die
Wildernis: sodat die ryk eet op die armes.
{13:20} soos die trotse haat nederigheid: so pleeg die ryk abhor
die armes.
{13:21} 'n ryk man besig om te val is gehou van sy
vriende: maar 'n arm man wat af is weg stoot deur sy
vriende.
{13:22} wanneer 'n ryk man is gebreek, hy het baie helpers:
Hy speaketh dinge nie na gepraat word, en nog mans regverdig
hom: die arme man gegly, en tog hulle geskel hom ook; Hy
het verstandig, en kon geen plek het nie.
{13:23} wanneer 'n ryk man speaketh, elke man holdeth sy
tong en, kyk, wat hy sê, hulle extol dit aan die wolke:

maar as die arm man praat nie, hulle sê, watter genoot is
dit? en
As hy struikel, sal hulle help hom omver te werp.
{13:24} rykdom is goed vir hom wat geen sonde het en
armoede is boos in die mond van die goddelose.
{13:25} die hart van 'n man changeth sy gedaante,
of dit word vir goed of kwaad: en 'n Geseënde hart maketh 'n
vrolike gedaante.
{13:26} 'n vrolike gedaante is 'n Penning van 'n hart wat
in voorspoed; en die bevinding uit gelykenisse is 'n
wearisome arbeid van die gedagte.
{14:1} geseënd is die man wat nie met sy gegly het nie
mond, en nie met die menigte van sondes geprik.
{14:2} geseën is hy wie se gewete het nie
veroordeel hom en wat is nie gedaal van sy hoop in die
Here.
{14:3} rykdom is nie comely vir 'n niggard: en wat
moet 'n jaloers man doen met geld?
{14:4} hy wat gathereth deur sy eie siel defrauding
gathereth vir ander mense, wat is sy goedere spandeer
riotously.

{14:5} hy dis bose aan homself, aan wie sal hy wees
goeie? Hy tree nie plesier in sy goedere nie.
{14:6} daar is niks erger as hy wat envieth homself;
en dit is 'n recompence van sy boosheid.
{14:7} en as hy doen sonder goeie, hy doen sonder dit
willoos; en
by die laaste sal hy sy boosheid verklaar.
{14:8} die jaloers man het 'n aansteeklike oog; Hy turneth
weg sy gesig en despiseth mans.
{14:9} A covetous man se oog is nie tevrede met sy
gedeelte; en die ongeregtigheid van die aansteeklike drieth op
sy siel.
{14:10} 'n aansteeklike oog envieth [sy] brood, en hy is 'n
niggard by sy tafel.
{14:11} my seun, volgens u vermoë doen wat goed is om te
uself, en gee die Here sy as gevolg van aanbod.
{14:12} onthou dat die dood sal nie lank in kom, word
en die verbond van die graf is nie shewed vir jou.
{14:13} doen goed aan u vriend voor u doodgaan, en
volgens u vermoë strek uit u hand en gee aan hom.
{14:14} bedrieglik nie uself van die goeie dag, en laat nie
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die deel van 'n goeie begeerte overpass jou.
{14:15} sal u nie laat u travails vir ander?
en u wat deur baie verdeel word?
{14:16} gee, neem en sanctify u siel; want daar is
Geen soeke na van blokkies in die graf.
{14:17} alle vlees waxeth oud soos 'n kledingstuk: vir die
verbond van die begin af is, jy die dood sekerlik sterwe.
{14:18} want van die groen blare op 'n dik boom, sommige val,
en sommige groei; so is die generering van vlees en bloed, een
kom tot 'n einde, en die ander is gebore.
{14:19} elke werk rotteth en consumeth weg, en die
werker daarvan moet gaan withal.
{14:20} geseënd is die man wat mediteer goeie dinge
in wysheid, en wat reasoneth van Heilige dinge deur sy
begrip. Direkteur.
{14:21} hy wat considereth haar maniere in sy hart sal
het ook begrip in haar geheime.
{14:22} gaan na haar as een wat traceth, en lê in die wag in
haar maniere.

{14:23} hy wat prieth in by haar windows sal ook
hearken by haar deure.
{14:24} hy dat naby haar huis sal ook
vasmaak 'n pin in haar mure.
{14:25} hy moet inspring en help sy tent nader aan haar, en sal
rig in 'n indiening waar goeie dinge is.
{14:26} hy sal sy kinders onder haar skuiling, stel en
moet lodge onder haar takke.
{14:27} deur haar hy word gedek van hitte, en in haar
heerlikheid moet hy binne.
{15:1} wat feareth die Here sal hy doen goed, en hy wat
het die kennis van die Wet sal haar kry.
{15:2} en as 'n ma moet sy hom ontmoet, en ontvang
hom as 'n vrou getroud van 'n maagd.
{15:3} met die brood van begrip sal sy toevoer
hom, en gee hom die water van wysheid om te drink.
{15:4} hy by haar gebly moet word, en moet nie
verskuif; moet op haar staatmaak en nie confounded moet
word.
{15:5} sy mag verhef hom bo sy bure, en in

die midde van die gemeente moet sy maak sy mond oop.
{15:6} hy sal vind vreugde en 'n kroon van blydskap, en sy
sal veroorsaak dat hy 'n ewige naam Oorerf.
{15:7} maar dwase mans sal nie bereik vir haar, en
sondaars sal nie haar sien nie.
{15:8} vir sy is ver van trots, en mans wat leuenaars
kan nie onthou haar.
{15:9} lof is nie seemly in die mond van 'n sondaar, vir dit
was nie gestuur om hom van die Here.
{15:10} vir lof moet gebruik word in wysheid, en die
Here sal dit vooruitgaan.
{15:11} sê nie jy, dit is deur die Here wat ek val
weg: vir u oughtest nie aan die dinge wat hy hateth doen.
{15:12} sê nie jy, hy het my te vergis veroorsaak: vir hy
het geen behoefte van die sondige mens.
{15:13} die Here hateth alle abomination; en hulle wat
vrees God is lief vir dit nie.
{15:14} hy homself gemaak mens van die begin af, en
het hom in die hand van sy Raad;
{15:15} indien jy verwelk, om te hou die GEBOOIE, en tot

Voer aanvaarbare getrouheid.
{15:16} hy het vuur en water voor jou stel: rek
uit u hand aan of u verwelk.
{15:17} voordat mens is lewe en dood; en of hom
liketh moet word hom gegee.
{15:18} want die wysheid van die Here is groot, en hy is
magtige in krag, en beholdeth alle dinge:
{15:19} en sy oë is op hulle wat vrees hom, en hy
knoweth elke werk van die mens.
{15:20} hy het geen mens doen wickedly, beveel
nóg het hy enige man lisensie om sonde gegee.
{16:1} begeerte nie 'n menigte van unprofitable kinders,
nóg glorie in goddelose seuns.
{16:2} hoewel hulle vermenigvuldig, bly nie in hulle, behalwe
die vrees van die Here wees met hulle.
{16:3} vertrou nie u in hul lewe, nóg respek hul
menigte: vir die een wat net is beter as 'n duisend; en
beter is om te sterf sonder kinders, as om hulle wat
goddelose.
{16:4} vir deur een wat het begrip sal die Stad

aangevul word: maar die sielsgenoot van die uitdaging sal
vinnig
raak verlate.
{16:5} baie sulke dinge het ek gesien met my oë, en
myn oor het groter dinge as dit gehoor.
{16:6} in die gemeente van die goddelose, sal 'n vuur wees
aangesteek; en in 'n opstandige nasie toorn gestel is aan die
brand.
{16:7} was hy nie pacified teenoor die ou reuse, wat val
weg in die krag van hul foolishness.
{16:8} nóg gespaar hy die plek waar baie sojourned,
abhorred hulle maar vir hul trots.
{16:9} hy bejammer nie die mense van perdition, wat was
weggeneem in hul sondes:
{16:10} nóg die ses honderd duisend footmen, wat was
versamel saam in die hardhorendheid van hul harte.
{16:11} en as daar word een stiffnecked onder die
mense, dit is verwonder as hy ontsnap unpunished: vir genade
en
toorn is met hom; Hy is magtige vergewe, en uitgooi
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misnoeë.
{16:12} want sy genade is groot, so is sy regstelling ook: hy
judgeth 'n man volgens sy werke
{16:13} die sondaar sal nie met sy buit ontsnap: en
die geduld van die Goddelike mag nie frustreer word nie.
{16:14} maak pad vir elke werk van genade: vir elke
mens sal vind volgens sy werke.
{16:15} die Here verhard Farao, wat hy nie moet
ken hom, wat sy kragtige werke kan bekend wees aan die
wêreld.
{16:16} sy genade is openbaar aan elke skepsel; en hy
het nie sy lig van die duisternis met 'n sterk geskei nie.
{16:17} sê nie jy, ek sal myself steek van die Here:
sal enige Onthou my van bo? Ek sal nie wees
Onthou onder soveel mense: vir wat my siel
onder so 'n oneindige aantal wesens?
{16:18} dáár, die hemel, en die hemel van die hemele,
die diep, en die aarde en alles wat daarin is, moet
geskuif wanneer hy moet besoek.
{16:19} die berge ook en fondamente van die aarde

word geskud met spiertrekking, wanneer die Here op hulle
looketh.
{16:20} geen hart kan dink op hierdie dinge worthily:
en wie is in staat om sy maniere swanger te raak?
{16:21} Dis 'n tempest waarvan geen mens kan sien: vir die
die meeste deel van sy werke is weggesteek.
{16:22} wat kan die werke van sy geregtigheid verklaar? of wat
kan hulle verduur nie? sy verbond is vir sal af, en die verhoor
van alle dinge is in die einde.
{16:23} hy wat wanteth begrip sal dink op
ydele dinge: en 'n dwase man erring imagineth follies.
{16:24} deur seun, hearken tot my, en leer kennis,
en merk my woorde met u hart.
{16:25} ek sal shew heen lering in gewig, en verklaar
sy kennis presies.
{16:26} die werke van die Here is gedoen in die opstanding uit
die begin: en vanaf die tyd dat hy hulle gemaak hy weggedoen
word
die dele daarvan.
{16:27} hy garnished sy werk vir ewig, en in sy hand
is die hoof van hulle vir alle geslagte: hulle nóg

arbeid, nóg is moeg, nóg staak van hul werke.
{16:28} nie een van hulle 'n ander hindereth, en hulle sal
ongehoorsaam nooit sy woord.
{16:29} hierna die Here gekyk op die aarde, en
gevul met sy seëninge.
{16:30} met alle wyse van lewende dinge het hy gedek
die gesig daarvan; en hulle sal daarheen terug weer.
{17:1} die Here die mens van die aarde geskape, en draai hom
in dit weer.
{17:2} hy gegee het hulle paar dae, en 'n kort tyd, en
krag ook oor die dinge daarin.
{17:3} hy endued hulle met krag deur hulself, en
hulle volgens sy beeld gemaak
{17:4} en sit die vrees van die mens op alle vlees, en het
hom heerskappy oor diere en fowls.
{17:5} hulle ontvang die gebruik van die vyf bedrywighede van
die
Here, en in die sesde plek hy hulle oorgedra
begrip, en in die sewende spraak, 'n tolk van
die cogitations daarvan.

{17:6} Raad, en 'n tong, en oë, ore, en 'n hart,
het hy hulle om te verstaan.
{17:7} withal hy hulle gevul met die kennis van
begrip, en shewed hulle goed en kwaad.
{17:8} stel hy sy oog op hul harte, wat hy dalk
shew hulle die grootheid van sy werke.
{17:9} hy gegee het hulle tot heerlikheid in sy wonderlike dade
vir
ooit, dat hulle sy werke met begrip kan verklaar.
{17:10} en die uitverkorenes moet sy heilige naam prys.
{17:11} langs dit hy het vir hulle kennis, en die Wet
van lewe vir 'n erfenis.
{17:12} hy het 'n ewige verbond met hulle, en
shewed hulle sy uitsprake.
{17:13} hul oë sien die heerlikheid van sy heerlikheid, en hul
ore hoor sy heerlike stem.
{17:14} en hy sê vir hulle, Beware van almal:
ongeregtigheid; en hy het elke mens gebod gegee
rakende sy buurman.
{17:15} hul maniere ooit voor hom, en sal nie

weggesteek van sy oë.
{17:16} elke man van sy jeug is gegee aan bose; nóg
kon hulle maak om hulself vlesige harte kliprif.
{17:17} vir in die Verdeling van die nasies van die hele
aarde hy stel 'n liniaal oor elke mense; maar Israel is die
Here se gedeelte:
{17:18} wie, sy eersgeborene, word hy nourisheth met
dissipline, en gee hom die lig van sy liefde pleeg nie
forsake hom.
{17:19} dus al hulle werke is soos die son voor
hom, en sy oë is voortdurend op hul weë.
{17:20} geen van hul onregverdiges dade is weggesteek van
hom, maar al hul sondes is voor die Here
{17:21} maar die Here om genadig en weet sy
vakmanskap, nóg links nóg forsook hulle, maar gespaar
hulle.
{17:22} die bewys van 'n man is soos 'n signet met hom, en hy
die goeie werke van die mens sal hou as die appel van die oog,
en
gee bekering aan sy seuns en dogters.
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{17:23} Afterwards hy sal opstaan en beloon hulle, en
lewer hul recompence op hul koppe.
{17:24} maar vir hulle wat berou, hy hulle toegestaan
terugkeer, en diegene wat misluk in geduld getroos.
{17:25} terugkeer tot die Here, en u sondes, forsake maak
u gebed voor sy aangesig, en minder beledig.
{17:26} draai weer na die Allerhoogste, en draai weg van
ongeregtigheid: want hy sal lei jou uit duisternis in die lig
van gesondheid, en haat u abomination heftig.
{17:27} wat sal die meeste hoë in die graf, prys
in plaas van hulle wat leef en dank?
{17:28} Thanksgiving perisheth uit die dood, as van
een wat nie is nie: die lewende en klank in hart sal prys die
Here.
{17:29} Hoe groot is die lovingkindness van die Here ons
God, en sy deernis vir draai soos vir hom in:
heiligheid!
{17:30} vir alle dinge kan word in mans, omdat die seun
van die mens is nie onsterflik.

{17:31} wat is helderder as die son? maar die lig
faileth daarvan; en vlees en bloed sal bose dink.
{17:32} hy vieweth die krag van die hoogte van die hemel;
en alle mans is maar aarde en as.
{18:1} hy daardie liveth vir ooit Hath geskep alle dinge in
algemene.
{18:2} die Here slegs regverdige, en daar is geen ander
maar hy,
{18:3} wat die wêreld met die palm van sy governeth
hand, en alle dinge te gehoorsaam sy Testament: want hy is die
koning van almal,
deur sy krag Heilige dinge onder hulle godslasterlike te verdeel.
{18:4} aan wie het hy gegee krag te verklaar sy
werke? en wat sal sy edele dade uitvind?
{18:5} wat die krag van sy Majesteit sal nommer? en
wat moet ook vertel uit sy mercies?
{18:6} soos vir die wonderbaarlike werke van die Here, daar kan
niks word geneem uit hulle, nóg mag enige ding geplaas word
vir hulle, nie die grond van hulle gevind kan word.
{18:7} wanneer 'n man gedoen het, dan is hy beginneth; en

wanneer hy leaveth, dan hy moet betwyfel.
{18:8} wat is mens, en whereto serveth hy? wat is sy
goed, en wat is sy kwaad?
{18:9} die getal van 'n mens se dae is by die meeste 'n
honderd jaar.
{18:10} soos 'n druppel water na die see, en 'n gravelstone
in vergelyking van die sand; so is 'n duisend jaar na die
dae van die ewigheid.
{18:11} daarom is God geduldig met hulle, en poureth
heen sy genade op hulle.
{18:12} hy gesien het en beskou hulle einde boos;
Hy vermenigvuldig dus sy deernis.
{18:13} die genade van die mens is teenoor sy buurman; maar
die genade van die Here is op alle vlees: hy reproveth, en
nurtureth, teacheth en bring weer, as 'n shepherd sy
kudde.
{18:14} hy het genade op hulle wat dissipline, ontvang
en wat soek ywerig na sy uitsprake.
{18:15} my seun, blemish nie u goeie dade, nóg gebruik
ongemaklik woorde wanneer u givest enige ding.

{18:16} sal nie die dou asswage die hitte? so is 'n woord
beter as 'n geskenk.
{18:17} lo, is nie 'n woord beter as 'n geskenk? maar albei is
met 'n genadige man.
{18:18} 'n dwaas sal churlishly, upbraid en 'n geskenk van die
jaloers consumeth die oë.
{18:19} leer voordat jy praat, en gebruik physick of ooit
u word siek.
{18:20} voor oordeel ondersoek uself, en in die dag
van besoeking sal jy genade vind.
{18:21} nederige uself voor jy word siek en in die
tyd van sondes shew bekering.
{18:22} laat niks verhinder jou om te betaal u vow in behoorlike
tyd, en uitstel nie tot die dood om geregverdig word.
{18:23} voordat u binnekamer, voor te berei uself; en word nie
as een tempteth wat die Here.
{18:24} dink by die toorn wat aan die einde sal wees en
die tyd van vengeance, wanneer hy moet draai weg sy gesig.
{18:25} wanneer u maaksel genoeg, onthou die tyd van
honger: en wanneer u kuns ryk, dink op armoede en

behoefte.
{18:26} vanaf die oggend tot die aand die tyd is
verander, en alles is gou gedoen voor die Here.
{18:27} 'n wyse man sal vrees in elke ding, en in die
dag van sinning hy sal Pasop van oortreding: maar 'n dwaas sal
nie
neem tyd.
{18:28} elke man van begrip knoweth wysheid,
en gee lof aan hom wat haar gevind.
{18:29} en hulle was van begrip in spreuke
geword het ook wyse hulself, en uitgestort heen pragtige
gelykenisse.
{18:30} gaan nie na jou vleeslike, maar weerhou uself uit
jou aptyt.
{18:31} indien u givest u siel die begeertes wat haar, asseblief
sy sal maak jou 'n laughingstock om jou vyande wat
malign jou.
{18:32} neem nie plesier in baie goeie moed, nie een word
vasgebind aan die expence daarvan.
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{18:33} word nie terugbetaal nie 'n bedelaar banqueting op
leen, wanneer u maaksel niks in jou Beursie: vir u
sal wag lê in vir jou eie lewe, en oor gepraat word.
{19:1} 'n ons man wat A geskied aan dronkenskap
sal nie ryk word: en hy wat contemneth klein dinge sal
val deur min en min.
{19:2} wyn en vroue maak mans van begrip
val weg: en hy wat cleaveth tot harlots sal raak
impudent.
{19:3} motte en wurms het hom tot erfenis, en 'n
sterk man sal weggeneem word.
{19:4} hy wat oorhaastig krediet gee is lightminded; en
Hy wat sondig sal beledig teen sy eie siel.
{19:5} whoso taketh plesier in boosheid sal wees
veroordeel: maar hy wat resisteth plesier crowneth sy lewe.
{19:6} hy wat sy tong kan regeer en jy sal lewe sonder
twis; en hy wat hateth brabbel minder bose.
{19:7} Rehearse nie vir 'n ander dit wat gesê is:
u, en u sal eksamenprestasie nooit die erger.
{19:8} of dit vriend of vyand, praat nie van ander

mans se lewens; en as u canst sonder oortreding, openbaar
hulle
nie.
{19:9} want hy hoor en jou waargeneem, en wanneer tyd
30Dit hy sal haat jou.
{19:10} indien u 'n woord, maaksel gehoor dit laat sterf
Kerkvaders; en
wees sterk, dit sal jou nie bars nie.
{19:11} 'n dwaas travaileth met 'n woord, as 'n vrou in
arbeid van 'n kind.
{19:12} as 'n pyl wat sticketh in 'n man se heup, is dus 'n
woord binne 'n dwaas se maag.
{19:13} vermaan 'n vriend, dit kan hy dit nie gedoen het nie:
en as hy dit gedoen het, dat hy dit doen nie meer.
{19:14} vermaan u vriend, dalk het hy het nie gesê
dit: en as hy het, dat hy praat dit nie weer.
{19:15} vermaan 'n vriend: want baie keer is dit 'n slander,
en glo nie elke eksemplaar.
{19:16} daar is een wat slippeth in sy toespraak, maar nie
van sy hart; en wie is hy wat het nie te na gekom met sy
tong?

{19:17} vermaan u bure voordat u dreig
hom; en nie kwaad, gee plek aan die Wet van die meeste
Hoë.
{19:18} die vrees van die Here is die eerste stap te wees
aanvaar [van hom], en wysheid obtaineth sy liefde.
{19:19} die kennis van die GEBOOIE van die
Here is die leerstuk van lewe: en hulle wat dinge doen wat
hom moet asseblief die vrugte van die boom van onsterflikheid
ontvang.
{19:20} die vrees van die Here is alle wysheid; en in alles
wysheid is die uitvoering van die Wet, en die kennis
van sy omnipotency.
{19:21} as 'n dienaar sê vir sy Meester, sal ek nie doen as dit
pleaseth jou; Hoewel daarna doen hy dit, hy hom angereth
wat hom nourisheth.
{19:22} die kennis van boosheid is nie wysheid,
nóg op enige tyd die Raad van sondaars Sanna.
{19:23} daar is 'n boosheid, en dieselfde 'n
abomination; en daar is 'n dwaas wat in wysheid.
{19:24} hy wat het klein begrip, en feareth

God, is beter as een wat het baie wysheid en
transgresseth die Wet van die Allerhoogste.
{19:25} daar is 'n pragtige subtilty, en dieselfde
onregverdig; en daar is een wat turneth opsy om oordeel
verskyn; en daar is 'n wyse man wat justifieth in oordeel.
{19:26} daar is 'n aansteeklike man wat hangeth af sy
kop ongelukkig; maar inwardly is hy vol van bedrog,
{19:27} giet af sy gedaante, en maak asof
hy hoor nie: waar hy is nie bekend nie, sal hy jou nie 'n
'n loopring voor u bewus wees.
{19:28} en as vir wil van krag hy uit verhinder word
sinning, tog wanneer hy geleentheid het hy sal wrang.
{19:29} 'n man geken kan word deur sy voorkoms, en een wat
het begrip deur sy gedaante, wanneer u meetest
hom.
{19:30} 'n man se drag, en oormatige lag en loopgang,
shew wat hy is.
{20:1} daar is 'n reproof wat nie comely is nie: weer, sommige
man holdeth sy tong, en hy is verstandig.
{20:2} dit is veel beter om reprove, as om kwaad te wees

geheim: en hy wat confesseth sy skuld moet bewaar word
van seer.
{20:3} is dit, hoe goed wanneer u kuns reproved, om shew
bekering! want so sal u opsetlike sonde ontsnap.
{20:4} is die begeertes van 'n eunuch te deflower 'n
maagd; sodat
is hy wat executeth oordeel met geweld.
{20:5} daar is een wat bewaar stilte, en is gevind
wyse: en 'n ander deur veel brabbel haatlike becometh.
{20:6} 'n paar man sy tong, holdeth het want hy het nie
om te antwoord: en sommige bewaar stilte, ken sy tyd.
{20:7} A wyse man sal sy tong hou totdat hy sien
geleentheid: maar 'n na en 'n dwaas sal geen tyd beskou.
{20:8} hy wat useth baie woorde moet abhorred word; en
Hy wat taketh vir homself gesag daarin moet gehaat word.
{20:9} daar is 'n sondaar wat het goeie sukses in bose
dinge; en daar is 'n wins wat turneth aan verlies.
{20:10} daar is 'n geskenk wat nie sal wins jou; en daar
is 'n geskenk wie se recompence is dubbel.
{20:11} daar is 'n vernedering as gevolg van heerlikheid; en
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Daar is wat lifteth op sy kop uit 'n lae landgoed.
{20:12} daar is wat baie vir 'n klein bietjie, buyeth en
repayeth dit sevenfold.
{20:13} 'n wyse man deur sy woorde maketh hom geliefde:
maar die genades van dwase sal uitgegiet word.
{20:14} die geskenk van 'n dwaas doen jou geen goeie wanneer
u maaksel dit; nie een nog van die jaloers vir sy
noodsaaklikheid: vir
Hy looketh te ontvang baie dinge vir een.
{20:15} hy giveth min, en upbraideth baie; Hy openeth
sy mond soos 'n crier; tot dag hy lendeth, en om morrow sal
hy vra dit weer: so 'n een is om van God en die mens gehaat
word.
{20:16} die dwaas sê, ek het geen vriende, ek het geen dankie
vir al my goeie dade, en hulle wat my brood eet praat kwaad
van my.
{20:17} hoe dikwels, en van hoeveel moet hy word gelag te
veragting! Hy knoweth nie aright wat dit is om te hê; en dit is
al een vir hom asof hy dit nie gehad.
{20:18} te glip op 'n sypaadjie is beter as om te glip

met die tong: sodat die val van die aansteeklike tree
vinnig.
{20:19} 'n unseasonable eksemplaar sal altyd wees in die mond
van die onverstandig.
{20:20} 'n wyse sin moet verwerp wanneer dit kom
uit 'n dwaas se mond; want hy sal dit nie praat in behoorlike
seisoen.
{20:21} daar is wat is verhinder uit sinning deur
wil hê: en wanneer hy taketh rus, hy sal nie ontsteld.
{20:22} daar is wat sy eie siel deur destroyeth
bashfulness, en deur die aanvaarding van persone
overthroweth
homself.
{20:23} daar is wat vir bashfulness promiseth na sy
vriend, en maketh hom sy vyand vir niks.
{20:24} 'n leuen is 'n vuil Klad in 'n mens, tog is dit voortdurend
in die mond van die untaught.
{20:25} 'n dief is beter as 'n man wat gewoond is aan
lê: maar hulle albei sal vernietiging aan erfenis het.
{20:26} die ingesteldheid van 'n daar is oneerbaar, en sy
skaamte is ooit met hom.

{20:27} 'n wyse man sal homself bevorder te eer met
sy woorde: en hy wat het begrip sal groot asseblief
mans.
{20:28} hy wat tilleth sy grond sy hoop sal verhoog:
en hy wat pleaseth groot mans vryspraak van ongeregtigheid
sal kry.
{20:29} geskenke en gawes verblind die oë van die wyse, en
Stop op sy mond wat hy kan reprove.
{20:30} wysheid wat weggesteek is, en skat wat is hoarded
Watter wins is, in hulle albei?
{20:31} beter is hy wat hideth sy folly as 'n man wat
hideth sy wysheid.
{20:32} nodige geduld in die soeke na Direkteur die Here is
beter as hy wat leadeth sy lewe sonder 'n gids.
{21:1} my seun, maaksel u gesondig? doen dit nie meer nie,
maar vra
vryspraak vir u voormalige sondes.
{21:2} Flee van sonde met ingang van die gesig van 'n slang: as
u Vra ook naby dit, dit sal jou nie byt nie: die tande daarvan is
as die tande van 'n Leeu, slaying die siele van mans.
{21:3} alle ongeregtigheid is as 'n twee met swaard, die wonde

whereof genees kan word.
{21:4} terrify en doen verkeerd sal rykdom afval: dus die
huis van trotse mans sal verlate gemaak word.
{21:5} A gebed uit 'n arm man se mond reacheth om te
die ore van God, en sy oordeel kom vinnig.
{21:6} hy wat hateth om reproved word is in die way van
sondaars: maar hy wat die Here feareth sal berou van sy
hart.
{21:7} 'n welsprekende man is bekend staan ver en naby; maar
'n mens
van begrip knoweth wanneer hy slippeth.
{21:8} hy wat buildeth sy huis met ander mans se geld
is soos een wat homself klippe vir die graf van sy gathereth
begrafnis.
{21:9} die gemeente van die uitdaging is soos onder
toegedraai saam: en die einde van hulle is 'n vlam van vuur te
vernietig hulle.
{21:10} die pad van sondaars is effe met klippe, gemaak, maar
aan die einde daarvan is die put van die hel.
{21:11} getteth hy wat die Wet van die Here bewaar die

verstaan daarvan: en die volmaaktheid van die vrees van die
Here is wysheid.
{21:12} hy dis nie verstandig sal nie geleer word: maar daar is
'n wysheid wat multiplieth bitterheid.
{21:13} die kennis van 'n wyse man sal volop soos 'n
vloed: en sy Raad is soos 'n suiwer fontein van lewe.
{21:14} die binneste dele van 'n dwaas is soos 'n gebreekte
kruik
en hy sal hou geen kennis, solank hy liveth.
{21:15} as 'n bekwame man hoor 'n wyse woord, sal hy
dit beveel, en voeg vir dit: maar sodra die een van no
begrip roep dit, dit displeaseth hom, en hy dit casteth
agter sy rug.
{21:16} die praat van 'n dwaas is soos 'n las in die pad:
maar genade moet gevind word in die lippe van die wyse.
{21:17} hulle navraag by die mond van die wyse man in die
gemeente, en hulle sal sy woorde in hul hart peins.
{21:18} soos 'n huis wat vernietig is, so is wysheid om 'n
dwaas: en die kennis van die onwys is as praat sonder
sin.

{21:19} lering vir dwase is as fetters op die voete, en
soos manacles op die regterhand.
{21:20} 'n dwaas lifteth op sy stem met lag; maar 'n
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wyse man skaars 'n bietjie glimlag nie.
{21:21} leer is na 'n wyse man as 'n ornament van
goud, en soos 'n armband op sy regterarm.
{21:22} 'n dwase man se voet is gou in sy [buurvrou se]
huis: maar 'n man van ondervinding is skaam vir hom.
{21:23} 'n dwaas sal peep in by die deur in die huis: maar
Hy wat goed gekoester sal staan sonder.
{21:24} dit is die rudeness van 'n man om hearken by die deur:
maar 'n wyse man sal grieved wees met die skande.
{21:25} die lippe van talkers sal wees vir sê sulke dinge as
toepassing nie vir hulle: maar die woorde van sodanige soos het
begrip is geweeg in die balans.
{21:26} die hart van die dwase is in hul mond: maar die
mond van die wyse is in hul hart.
{21:27} wanneer die goddelose curseth Satan, hy sy curseth
eie siel.

{21:28} 'n whisperer defileth sy eie siel, en gehaat is
wheresoever hy binne.
{22:1} A slothful man is in vergelyking met 'n vuil klip, en
elke een sal hom uit hiss tot sy skande.
{22:2} A slothful man is in vergelyking met die vullis van 'n
dunghill: elke man wat neem dit sal sy hand skud.
{22:3} 'n evilnurtured man is die dishonour van sy pa
daardie begat hom: en 'n [dwase] dogter is gebore om sy
verlies.
{22:4} A wyse dogter mag bring 'n erfenis wat haar
man: maar sy daardie liveth is op haar pa se
bekommernis.
{22:5} sy dis vet dishonoureth albei haar pa en
haar man, maar hulle albei sal verag hom.
{22:6} A eksemplaar buite seisoen [is] musick in rou:
maar strepe en regstelling van wysheid is nooit buite tyd.
{22:7} whoso teacheth 'n dwaas is soos een wat glueth 'n
potsherd saam, en as hy daardie waketh een van 'n klank
slaap.
{22:8} hy wat telleth 'n eksemplaar aan 'n dwaas speaketh om
een in 'n

sluimer: wanneer hy het vertel sy verhaal, hy sal sê, wat is die
saak?
{22:9} as kinders leef eerlik, en het toe,
hulle moet die baseness van hul ouers dek.
{22:10} maar kinders, haughty, deur minagting en
wil van opvoeding die adel van hul sielsgenoot vlek.
{22:11} huil vir die dood, want hy het die lig verloor: en
huil vir die dwaas, want hy wanteth begrip: maak min
GEWEEN vir die dood, want hy rus is: maar die lewe van die
dwaas
is erger as dood.
{22:12} sewe dae doen mans treur vir hom wat is dood;
maar vir 'n dwaas en 'n goddelose mens al die dae van sy lewe.
{22:13} praat nie veel met 'n dwaas, en gaan nie na hom wat
het geen begrip: Pasop vir hom, sodat u het
moeilikheid, en u sal nooit besoedel word met sy fooleries:
wyk van hom, en jy sal rus vind, en nooit word
disquieted met waansin.
{22:14} wat is swaarder as lei? en wat is die naam
daarvan, maar 'n dwaas?

{22:15} Sand, en sout, en 'n massa van yster, is makliker om te
Onthou, as 'n mens sonder begrip.
{22:16} soos hout girt en gebind saam in 'n gebou
met skud losgelaat kan word: sodat die hart wat stablished
deur aangeraai Raad moet vrees geen tyd.
{22:17} 'n hart gevestig op 'n gedagte van begrip
is as 'n billike plaistering op die muur van 'n galery.
{22:18} pales stel op 'n hoë plek sal nooit staan
teen die wind: so 'n bang hart in die verbeelding van 'n
dwaas kan staan teen enige vrees.
{22:19} hy wat pricketh die oog sal trane val maak:
en hy wat die hart pricketh maketh dit aan shew haar
kennis.
{22:20} frayeth whoso casteth 'n klip by die voëls hulle
weg: en hy wat sy vriend upbraideth breaketh vriendskap.
{22:21} al u drewest 'n swaard by u vriend, nog
moedeloos raak nie: want daar is dalk 'n terugkeer [te
bevoordeel.]
{22:22} Indien u u mond teen u vriend, maaksel geopen
wees nie bevrees nie; want daar is dalk 'n versoening: behalwe
vir

upbraiding, of trots of bekendmaking van geheime, of 'n
treacherous wond: vir vir hierdie dinge elke vriend sal
wyk.
{22:23} wees getrou aan u buurman in sy armoede, wat
u mayest bly in sy voorspoed: my stedfast:
hom in die tyd van sy benoudheid, dat u mayest word
erfgenaam met
hom in sy erfenis: vir 'n gemiddelde boedel is nie altyd te wees
contemned: nóg die ryk dis dwaas om te word het
bewondering.
{22:24} as die dampe en rook van 'n oond goeth
voor die vuur; so reviling voor bloed.
{22:25} ek nie skaam om 'n vriend; verdedig sal word nóg
sal ek versteek myself uit hom.
{22:26} en as enige bose gebeur tot my deur hom, elke
een wat roep dit sal Pasop vir hom.
{22:27} wat sal stel 'n horlosie voor my mond, en 'n
seël van wysheid op my lippe, dat ek val nie skielik deur
hulle, en dat my tong vernietig my nie?
{23:1} O Here, pa en goewerneur van al my hele lewe,

laat my nie hul beraadslaag, en laat my nie deur hulle val.
{23:2} wat scourges oor my gedagtes sal stel en die
dissipline van wysheid oor myn hart? dat hulle my spaar
nie vir my ignorances, en dit slaag nie deur my sondes:
{23:3} mos myne ignorances verhoog, en my sondes
om my vernietiging is volop, en ek val voor myne
teëstanders, en myn vyand bly oor my, wie se hoop
is ver van u genade.
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{23:4} O Here, Vader en God van my lewe, gee my nie 'n
Proud lyk, maar draai weg van u kinders altyd 'n
haughty gedagte.
{23:5} draai weg van my ydele hoop en
concupiscence, u sal hou en hom up wat verlang word
altyd te dien jou.
{23:6} laat nie die greediness van die maag nóg begeertes van
die
vlees neem hou van my; en gee nie oor my u dienaar in
'n impudent gedagte.
{23:7} hoor, O julle kinders, die dissipline van die mond:

Hy wat bewaar dit mag nooit in sy lippe geneem word.
{23:8} die sondaar moet gelaat word in sy foolishness: beide die
bose spreker en die trots sal daardeur val.
{23:9} Accustom nie jou mond om te vloek; nóg gebruik
uself aan die noem van die Heilige een.
{23:10} vir as 'n dienaar wat voortdurend geklits sal
word nie sonder 'n blou merk: sodat hy wat sweareth en
nameth
God voortdurend nie rnoet foutlose.
{23:11} 'n man wat useth veel gevloek gevul word
met ongeregtigheid, en die plaag sal nooit wyk van sy
huis: as hy moet beledig, sy sonde op hom moet wees: en as hy
erken nie sy sonde, hy maketh 'n dubbele oortreding: en as
Hy sweer afgewyk, hy moet nie onskuldig, maar sy huis
wees vol toon rampspoed aan.
{23:12} daar is 'n woord wat clothed oor met die dood:
God verleen dat dit nie gevind word in die erfenis van Jakob; vir
al sulke dinge moet ver van die goddelike, en hulle sal
swelg nie in hul sondes.
{23:13} gebruik nie jou mond te intemperate vloek, vir

daarin is die woord van sonde.
{23:14} onthou jou vader en jou moeder, wanneer u
sittest onder groot mans. Word nie vergeetagtig voor hulle, en
sodat u deur u pasgemaakte raak 'n dwaas, en wens dat u
hadst nie gebore is nie, en seën hulle dag van u nativity.
{23:15} die man wat gewoond is aan opprobrious woorde
sal nooit word reformed al die dae van sy lewe.
{23:16} twee vorme van mans vermenigvuldig sonde, en die
derde sal
bring toorn: 'n warm gedagte is soos 'n brandende vuur, sal dit
nooit
quenched totdat dit verteer word: 'n fornicator in die liggaam
van sy
vlees sal nooit ophou totdat hy het 'n vuur aangesteek.
{23:17} alle brood is soet na 'n whoremonger, hy sal nie
laat totdat hy sterf.
{23:18} 'n man wat breaketh egtelik, sê dus in sy
hart, wat my die openbaar vergelde? Ek is compassed oor met
duisternis,
die mure bedek my, en geen liggaam openbaar vergelde
my; wat moet ek aan
vrees? die Allerhoogste sal nie onthou my sondes:

{23:19} so 'n mens feareth net die oë van mans, en
knoweth nie dat die oë van die Here is tien duisend maal
helderder as die son, beholding al die maniere van mans, en
oorweging van die mees geheime dele.
{23:20} hy het alle dinge geweet voordat ooit hulle
geskape; sodat
ook nadat hulle vervolmaak was hy gelyk het op almal.
{23:21} hierdie man sal gestraf word in die strate van die
Stad, en waar hy suspecteth nie hy sal geneem word.
{23:22} dus moet dit gaan ook met die vrou wat leaveth
haar man, en bring in 'n erfgenaam deur 'n ander.
{23:23} vir eerste, het sy die Wet van die meeste
ongehoorsaam
Hoë; en tweedens, sy het waarop hulle oortree teen haar eie
man; en Derdens, het sy die whore gespeel in owerspel,
en gebring kinders deur 'n ander man.
{23:24} sy mag word gebring die gemeente,
en Inkwisisie van haar kinders gemaak word.
{23:25} haar kinders tree nie wortel, en haar takke
sal voortbring geen vrugte.
{23:26} sy haar geheue te cursed, moet verlaat en haar

skande sal nie ongeregtigheid word.
{23:27} en hulle wat bly moet weet dat daar
niks beter as die vrees van die Here, en wat daar is
niks soeter as te neem gehoor gee aan die GEBOOIE
van die Here.
{23:28} dis groot tot eer van die Here volg, en word
ontvang van hom is lang lewe.
{24:1} wysheid sal prys haarself, en heerlikheid sal die
midde van haar mense.
{24:2} in die gemeente van die Allerhoogste sal sy
maak haar mond oop, en triomfeer voor sy krag.
{24:3} ek kom uit die mond van die Allerhoogste, en
bedek die aarde soos 'n wolk.
{24:4} ek het in hoë plekke, en my troon is in 'n
bewolkte pilaar.
{24:5} ek alleen die stroombaan van die hemel, compassed en
die onderkant van die diep in geloop.
{24:6} in die golwe van die see en in die aarde, en in
elke mense en volk, ek het 'n besit.
{24:7} met al hierdie ek res gesoek: en in wie se

erfenis wat ek my?
{24:8} sodat die skepper van alle dinge het vir my 'n
gebod, en hy wat my gemaak het veroorsaak dat my tabernacle
om te rus, en het gesê: laat u woning word in Jakob, en jou
erfenis in Israel.
{24:9} hy my geskape het van die begin af voor die
wêreld, en ek sal nooit misluk.
{24:10} in die Heilige tabernacle ek gedien voor hom; en so
was ek in gestig Laatkommery –.
{24:11} Likewise in die geliefde Stad hy het my rus, en
in Jerusalem was my krag.
{24:12} en ek het wortel in 'n eervolle mense, selfs in
die gedeelte van die Here se erfenis.
{24:13} ek was verhef soos 'n seder in Libanus, en as 'n
sipres boom op die berge van Hermon.
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{24:14} ek was verhef soos 'n palmboom in En-gaddi, en as
'n roos plant in Jerigo, as 'n billike olyf boom in 'n aangename
gebied,
en het grootgeword as 'n plataanboom deur die water.

{24:15} ek het 'n soet reuk soos kaneel en
aspalathus, en ek het 'n aangename reuk soos die beste
Mirre, galbanum, en onyx en soet storax, en as die
fume van wierook in die tabernacle.
{24:16} as die terpentyn boom ek uitgestrek en my
takke, en my takke is die takke van eer en
genade.
{24:17} soos die wingerdstok gebring ek heen aangename
savour, en
my blomme is die vrugte van eer en rykdom.
{24:18} ek is die ma van billike liefde en vrees, en
kennis, en Heilige hoop: dus, ewige, word ek
gegee aan al my kinders wat van hom vernoem is.
{24:19} kom tot my, al julle wat word verlang van my, en
Vul julle met my vrugte.
{24:20} vir my memorial is soeter as heuning, en
myn erfenis as die heuningkoek.
{24:21} en hulle eet my rnoet nog honger, en hulle
dat drank my nog moet dors.
{24:22} hy wat obeyeth my nooit rnoet confounded,

en hulle wat werk deur my sal amiss doen nie.
{24:23} al hierdie dinge is die boek van die verbond van
die Allerhoogste God, selfs die Wet wat Moses beveel
vir 'n erfenis vir die gemeentes van Jacob.
{24:24} flou nie word sterk in die Here; dat hy kan
cleave bevestig jy, vir hom: vir die Here die Almagtige is God
alleen, en langs hom is daar geen ander Verlosser.
{24:25} hy alle dinge met sy wysheid, as Phison filleth
en as Tigris in die tyd van die nuwe vrugte.
{24:26} hy maketh die begrip om volop soos
Euphrates, en as Jordan in die tyd van die oes.
{24:27} hy maketh die leerstuk van kennis verskyn
die lig, en as Geon in die tyd van vintage.
{24:28} die eerste man het geweet haar nie perfek: nie meer
mag die laaste vind haar uit.
{24:29} want haar gedagtes is meer as die see, en haar
beraadslaag profounder as die groot diep.
{24:30} ek ook uitgekom as 'n brook van 'n rivier, en as 'n
leipyp in 'n tuin.
{24:31} ek het gesê: ek sal my beste tuin water en water sal

oorvloed my tuinbedding: en kyk, my brook geword het 'n
rivier, en my rivier geword 'n see.
{24:32} ek sal nog leer om te skyn soos die oggend, maak
en sal stuur heen haar lig ver.
{24:33} ek sal nog giet uit lering as profesie, en
Dit laat alle ouderdomme vir ewig.
{24:34} kyk wat ek het nie moeisame vir myself net,
maar vir al hulle wat soek wysheid.
{25:1} In drie dinge ek was pragtig getooi, en opgestaan
pragtige beide voor God en mans: die eenheid van broeders,
die liefde van bure, 'n man en 'n vrou wat saam stem.
{25:2} drie vorme van mans my siel hateth, en ek is
grootliks te na gekom by hul lewe: 'n arm man wat trots, 'n
ryk man wat 'n daar, en ou verneuk dat doateth.
{25:3} Indien u maaksel wat niks in u jeug, hoe
canst u vind enige ding in jou ouderdom?
{25:4} O hoe comely 'n ding is oordeel vir grys hare,
en vir antieke mans weet Raad!
{25:5} O hoe comely is die wysheid van ou mans, en
begrip en Raad aan mans van eer.

{25:6} veel ervaring is die kroon van ou mans, en die
vrees vir God is hulle heerlikheid.
{25:7} word daar nege dinge wat ek in myne het geoordeel
hart om gelukkig te wees, en die tiende ek sal vlot met my tong:
'N man wat het vreugde van sy kinders; en hy daardie liveth te
sien
die val van sy vyand:
{25:8} goed is hom wat binne met 'n vrou van
begrip, en wat het nie het haar met sy tong,
en dit het nie beteken 'n mens meer nikswerd as homself:
{25:9} goed is hom wat het gevind dat Sanna, en hy wat
speaketh in die ore van hulle wat sal hoor:
{25:10} O Hoe groot is hy wat wysheid het! Tog is
daar geen bo hom dat die Here feareth.
{25:11} maar die liefde van die Here passeth alles vir
verligting: hy wat holdeth, whereto sal hy vergelyk word?
{25:12} die vrees van die Here is die begin van sy liefde:
en geloof is die begin van cleaving vir hom.
{25:13} [ek] enige plaag, maar die plaag van die hart:
en enige boosheid nie, maar die boosheid van 'n vrou:

{25:14} en enige aandoening, maar die ellende van hulle
wat my haat: en enige wraak, maar die wraak van vyande.
{25:15} daar is geen kop bokant die kop van 'n slang; en
Daar is geen toorn bo die toorn van 'n vyand.
{25:16} ek het eerder stil met 'n Leeu en 'n draak, as
Hou huis met 'n aansteeklike vrou.
{25:17} die boosheid van 'n vrou changeth haar gesig,
en darkeneth haar gedaante soos sackcloth.
{25:18} haar man moet sit onder sy bure; en
wanneer hy roep sal dit bitterlik sug.
{25:19} alle boosheid is maar min om die boosheid van 'n
vrou: laat die gedeelte van 'n sondaar val op haar.
{25:20} soos die klim op 'n sanderige pad aan die voete van
bejaardes, is so 'n vrou vol woorde aan 'n stil man.
{25:21} struikel nie by die skoonheid van 'n vrou, en begeerte
haar nie vir plesier.
Sirach (Ecclesiasticus) bladsy 616
{25:22} 'n vrou, as sy behou haar man, vol is van
woede, impudence, en baie skande.
{25:23} 'n aansteeklike vrou abateth die moed, maketh 'n

swaar gedaante en 'n plaaseienaar hart: 'n vrou wat sal
nie troos haar man in nood maketh swak hande en
swak knieë.
{25:24} van die vrou het die begin van sonde, en
deur haar ons almal sterf.
{25:25} gee die water geen gang; nóg 'n uitdaging
vrou vryheid na gad in die buiteland.
{25:26} as sy gaan nie as jy wouldest het haar, sny haar
af van u vlees, vir haar 'n skeibrief gee en laat haar
gaan.
{26:1} geseënd is die man wat 'n deugsame vrou, het vir
die getal van sy dae moet verdubbel word.
{26:2} A 'n deugsame vrou rejoiceth haar man, en hy
die jaar van sy lewe in vrede sal vervul.
{26:3} A goeie vrou is 'n goeie gedeelte, welke
gegee in die gedeelte van hulle wat die Here vrees.
{26:4} of 'n man wees ryk of arm, as hy 'n goeie
hart teenoor die Here, hy moet te alle tye juig met 'n
vrolike gedaante.
{26:5} word daar drie dinge wat myn hart feareth; en

vir die vierde ek was baie seer bang: die slander van 'n Stad, die
byeenkoms saam van 'n oproerige menigte, en 'n valse
beskuldiging: alles is erger as dood.
{26:6} maar 'n hartseer van hart en hartseer is 'n vrou wat
jaloers oor 'n ander vrou, en 'n scourge of van die tong
wat communicateth met almal.
{26:7} 'n bose vrou is 'n jeug wat heen en weer geskud: hy wat
het hou van haar asof hy gehou word 'n skerpioen.
{26:8} A dronk vrou en 'n gadder in die buiteland causeth
groot woede, en sy sal nie haar eie skaamte bedek.
{26:9} die whoredom van 'n vrou in haar geken kan word
haughty lyk en ooglede.
{26:10} indien u dogter word shameless, hou haar straitly,
sodat sy haarself deur water vryheid misbruik.
{26:11} kyk oor 'n impudent oog: en verwonder nie as
sy trespass teen jou.
{26:12} sy haar mond, soos 'n dors reisiger sal oopmaak
wanneer hy 'n fontein, gevind het en drink elke water
naby haar: deur elke heining sal sy sit, en open haar
neergeslaan teen elke pyltjie.

{26:13} die genade van 'n vrou haar man, delighteth en
haar diskresie sal sy bene fatten.
{26:14} A stil en liefdevolle vrou is 'n geskenk van die Here;
en daar is niks wat soveel werd soos 'n gedagtes goed
opdrag.
{26:15} A shamefaced en getroue vrou is 'n dubbele
genade, en haar vasteland gedagte nie gewaardeer word.
{26:16} As die son wanneer dit ariseth in die hoë hemel; sodat
is die skoonheid van 'n goeie vrou in die bestel van haar huis.
{26:17} soos die helder lig is op die Heilige candlestick; sodat
is die skoonheid van die gesig in ryp ouderdom.
{26:18} soos die goue pilare is op die sokke van
Silwer; so is die regverdige voete met 'n konstante hart.
{26:19} My seun, hou die blom van jou ouderdom klank; en
gee nie uit jou hele krag aan vreemdelinge.
{26:20} wanneer u maaksel 'n vrugbare besit gekry
deur al die veld, saai dit met jou eie saad, vertrou in
die goedheid van u voorraad.
{26:21} sodat u ras wat u leavest sal wees
honderd, om die vertroue van hul goeie afkoms.

{26:22} 'n hoer sal gereken word as spittle; maar 'n
getroude vrou is 'n toring teen dood aan haar man.
{26:23} A aansteeklike vrou geskied as 'n gedeelte na 'n
goddelose gegee man: maar 'n goddelike vrou geskied aan hom
wat feareth
die Here.
{26:24} 'n oneerlike vrou contemneth skande: maar 'n
eerlike vrou sal haar man eerbiedig.
{26:25} A shameless vrou sal getel word as 'n hond;
maar sy wat is shamefaced sal die Here vrees.
{26:26} A vrou wat haar man honoureth moet word
beoordeel wyse van alles; maar sy wat hom in haar
dishonoureth
trots moet van alle goddelose getel word.
{26:27} A harde huilende vrou en 'n raas moet gesoek word
uit te dryf weg die vyande.
{26:28} word daar twee dinge wat treur my hart; en die
derde maketh my kwaad: 'n man van oorlog wat suffereth
armoede;
en mans van begrip wat nie gestel word deur; en een wat

returneth van geregtigheid tot sonde; die Here prepareth
sodanige
'n een vir die swaard.
{26:29} A handelaar sal skaars hou homself doen
verkeerd; en 'n huckster sal nie bevry word van sonde.
{27:1} baie gesondig het vir 'n klein saak; en hy wat
Soek vir oorvloed sal sy oë draai weg.
{27:2} soos 'n spyker sticketh vinnig tussen die joinings van die
klippe; so pleeg sonde stok maak toe tussen koop en verkoop.
{27:3} tensy 'n mens, hou homself ywerig in die vrees van
die Here, sy huis moet gou word overthrown.
{27:4} As wanneer een sifteth met 'n sif, die vullis
remaineth; so die vullis van die mens in sy praat.
{27:5} die oond proveth die pottebakker se bloedvate; so die
verhoor van die man is in sy beredenering.
{27:6} die vrugte declareth as die boom was geklee; sodat
is die uitsprake van 'n Eiewaan in die hart van die mens.
{27:7} niemand prys voor jy hearest hom praat; vir
Dit is die verhoor van mans.
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{27:8} indien u followest geregtigheid, u sal verkry
haar, en haar op sit, as 'n heerlike lang mantel.
{27:9} die voëls sal wend vir hul agtige; so sal waarheid
terug na hulle wat oefen in haar.
{27:10} soos die Leeu lieth in wag die prooi; so sonde vir
hulle wat ongeregtigheid werk.
{27:11} die diskoers van 'n goddelike man is altyd met
wysheid; maar 'n dwaas changeth as die maan.
{27:12} as u onder die indiscreet, neem die tyd;
maar word voortdurend onder mans van begrip.
{27:13} die diskoers van die dwase is irksome, en hul sport
is die wantonness van sonde.
{27:14} die praat van hom wat baie sweareth maketh die
hare staan regop; en hul brawls maak een stop sy ore.
{27:15} die twis van die trotse is bloodshedding, en
hul revilings is grievous aan die oor.
{27:16} Whoso discovereth geheime loseth sy krediet; en
moet nooit vriend om sy gees te vind nie.
{27:17} lief u vriend, en getrou aan hom wees: maar as
u betrayest sy geheime, volg nie meer na hom.

{27:18} want as 'n mens het vernietig sy vyand; so maaksel
u die liefde van u naaste verloor.
{27:19} As een wat 'n voël gaan uit sy hand, so letteth
maaksel u laat u buurman gaan, en sal hom nie weer kry nie
{27:20} volg na hom nie meer, want hy is te ver af; Hy
is as 'n Gemsbok ontsnap uit die snare.
{27:21} soos 'n wond, dit op; gebind kan word en na
reviling daar dalk reconcilement: maar hy wat betrayeth
geheime is sonder hoop.
{27:22} hy wat winketh met die oë worketh bose: en
Hy wat knoweth hom sal wyk van hom.
{27:23} wanneer u kuns teenwoordig is, hy sal praat kinders, en
u woorde sal bewonder: maar op die laaste hy sal writhe sy
mond, en beswaddering u woorde.
{27:24} ek het niks gehou van baie dinge, maar niks soos hy;
vir die Here sal haat hom.
{27:25} Whoso casteth 'n klip op hoë casteth dit op sy
eie kop; en 'n sondige beroerte wonde moet maak.
{27:26} Whoso diggeth 'n kuil val moet daarin: en hy wat
setteth 'n lokval word daarin geneem.

{27:27} hy wat worketh 'n loopring, dit moet val op hom,
en hy moet weet waaruit dit kom.
{27:28} bespotting en skande is vanaf die trots; maar
Vengeance, soos 'n Leeu, mag lê in wag vir hulle.
{27:29} en hulle bly by die val van die regverdiges sal
geneem word in die snare; en angs sal hulle verteer
voor hulle sterf.
{27:30} kwaadwilligheid en toorn, selfs is abominations;
en die sondige mens moet hulle albei.
{28:1} hy wat revengeth moet vind vengeance uit die
Here, en hy sal sekerlik hou sy sondes [in gedagtenis.]
{28:2} Forgive u buurman die seer wat hy gedoen het
vir jou, so sal u sondes ook vergewe wanneer u
binnekamer.
{28:3} een man haat teen 'n ander beareth, en pleeg
Hy soek vryspraak van die Here?
{28:4} hy sheweth geen genade aan 'n man, wat soos
homself: en pleeg hy vra vergifnis van sy eie sondes?
{28:5} as hy wat is maar vlees voed haat, wat sal
intreat vir vryspraak van sy sondes?

{28:6} onthou u einde, en laat vyandskap ophou;
[onthou] korrupsie en dood, en my die
GEBOOIE.
{28: 7} onthou die GEBOOIE, en dra geen
kwaadwilligheid aan u buurman: [onthou] die verbond van die
Hoogste, en knipoog op onkunde.
{28:8} Abstain van twis, en u sal verminder u
sondes: vir 'n woedende man sal opsygesit twis,
{28:9} A sondige man disquieteth vriende, en maketh
debat onder hulle wat in vrede.
{28:10} aangesien die aangeleentheid van die vuur, sodat dit
brand: en as 'n
man se krag is, so is sy toorn; en volgens sy
rykdom sy woede riseth; en die sterker hulle is wat
beweer, hoe meer hulle sal word ontsteekte.
{28:11} 'n oorhaastige besluit naywer kindleth 'n vuur: en 'n
oorhaastige besluit
veg sheddeth bloed.
{28:12} indien jy blaas die vonk, dit sal brand: Indien u spoeg
op dit, dit moet quenched: en albei hierdie kom uit van u
mond.

{28:13} seën die whisperer en doubletongued: vir sodanige
vernietig het baie wat was in vrede.
{28:14} 'n backbiting tong het baie, disquieted en
hulle van nasie tot nasie gedryf: sterk stede het dit
getrek, en die huise van groot mans overthrown.
{28:15} 'n backbiting tong het uitbring 'n deugsame
vroue, en ontneem hulle van hul wat.
{28:16} Whoso hearkeneth: dit sal nooit rus, vind
en woon nooit rustig.
{28:17} die beroerte van die sweep maketh punte in die vlees:
maar die beroerte van die tong breaketh die bene.
{28:18} baie deur die rand van die swaard geval het: maar
nie so baie soos deur die tong gebreek het.
{28: 19} goed is hy wat is verdedig deur die gif
daarvan; wat het die jeug daarvan getrek nie, en ook het is
gebind in haar bands.
{28:20} vir die jeug daarvan is 'n jeug van yster, en die
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bands daarvan is bands van brons.
{28:21} die dood daarvan is 'n bose dood, die graf was

beter as dit.
{28:22} dit moet reël oor hulle wat God vrees, het nie
nóg moet hulle gebrand word met die vlam daarvan.
{28:23} soos forsake die Here moet in val dit; en dit
sal brand in hulle, en nie word quenched; Dit moet gestuur
word
op hulle soos 'n Leeu, en verslind hulle as 'n luiperd.
{28:24} kyk wat u verskans u besit oor met
dorings, en penarie bevind op u silwer en goud,
{28:25} weeg jou woorde in 'n balans en maak 'n
deur en bar vir u mond.
{28:26} Beware jy gly nie daardeur, sodat u val voor
hom wat wag lieth in.
{29:1} hy is barmhartig sal verleen vir sy bure;
en hy wat personeel sy hand bewaar die
GEBOOIE.
{29:2} GEREGISTREERD om u bure in die tyd van sy behoefte, en
betaal
u laat u buurman weer op die regte seisoen.
{29:3} hou u woord, en hanteer hulle hom, en
u sal altyd die ding wat nodig is vir jou vind.

{29:4} baie, wanneer 'n ding was hulle, geleen om hierdie dit
gevind word, en sit hulle probleme wat hulle gehelp het.
{29:5} totdat hy ontvang het, hy sal soen 'n man se hand;
en hy sal vir sy buurvrou se geld submissly praat: maar
wanneer hy moet betaal, hy sal verleng die tyd, en terug
woorde van hartseer, en kla van die tyd.
{29:6} as hy heers, hy skaars die helfte sal ontvang en
Hy sal tel asof hy dit gevind het: Indien nie, hy het ontneem
hom van sy geld, en hy het gekry hom 'n vyand sonder
veroorsaak: hy payeth hom met cursings en reling; en vir
eer hy betaal hom skande.
{29:7} baie daarom het geweier om te leen vir ander
mans se siek hantering, vrees om te defrauded word.
{29:8} tog het u geduld met 'n man in swak landgoed,
en vertraag nie aan shew hom genade.
{29:9} Help die armes vir die gebod se onthalwe, en
Draai hom nie weg as gevolg van sy armoede in.
{29:10} verloor u geld vir u broer en u vriend,
en laat dit nie roes onder 'n klip om te verloor.
{29:11} lê op u skat volgens die

GEBOOIE van die Allerhoogste, en dit sal jou bring
meer wins as goud.
{29:12} toesluit bewys in u storehouses: en dit sal
verlos u van alle ellende.
{29:13} dit moet veg vir jou teen jou vyande beter
as 'n magtige skild en sterk urinaal.
{29:14} 'n eerlike man is borg vir sy buurvrou: maar hy
Dit is impudent Testament forsake hom.
{29:15} Forget nie die vriendskap van u borg vir hy
het sy lewe gegee vir jou nie.
{29:16} 'n sondaar sal die goeie boedel van sy omver
borg:
{29:17} en hy wat van 'n unthankful gedagte sal laat
hom [in gevaar] wat hom gelewer.
{29:18} Suretiship het baie van goeie landgoed, ontdoen en
geskud soos 'n Golf van die see: magtige manne het dit gedryf
uit hul huise, sodat hulle onder vreemde rondgedwaal
nasies.
{29:19} 'n aansteeklike man transgressing die GEBOOIE
van die Here moet val in suretiship: en hy wat undertaketh

en followeth ander mans se besigheid vir wins sal val in
groepe.
{29:20} hulp u buurman volgens u krag, en
Pasop dat u uself val nie in dieselfde.
{29:21} die hoof ding vir lewe is water en brood, en
klere, en 'n huis om skaamte te bedek.
{29:22} beter is die lewe van 'n arm man in 'n gemiddelde
kothuis,
as delikate vragprys in 'n ander man se huis.
{29:23} word dit min of baie, hou jou tevrede, dat u
hoor nie die skande van u huis.
{29:24} want dit is 'n miserabele lewe te gaan van huis tot
huis: vir waar u kuns 'n vreemdeling, u darest open nie
u mond.
{29:25} u sal vermaak, fees en het geen
Dankie: verder u bitter woorde sal hoor:
{29:26} kom, u vreemder, verstrek 'n tafel en voed
my van wat u maaksel gereed.
{29:27} gee plek, u vreemder, om 'n eervolle man;
my broer 30Dit ingedien word, en ek het behoefte van myne

Huis.
{29:28} hierdie dinge is grievous na 'n man van
begrip; die upbraiding van houseroom, en
reproaching van die lener.
{30:1} hy wat sy seun liefhet om causeth hom gesegde om te
voel die
RoD, dat hy mag het vreugde van hom in die einde.
{30:2} hy wat sy seun chastiseth het vreugde in hom,
en sal bly van hom onder sy kennismaking.
{30:3} hy wat sy seun teacheth grieveth die vyand: en
Hy sal voor sy vriende van hom bly.
{30: 4} Hoewel sy pa sterf, nog hy is asof hy was
nie dooie: vir het verlaat hy een agter hom wat soos homself.
{30:5} terwyl hy geleef, hy het gesien en in hom bly: en
toe hy gesterf het, was hy nie bedroef.
{30:6} verlaat hy agter hom 'n avenger teen sy vyande,
en een wat moet requite vriendelikheid teenoor sy vriende.
{30:7} hy wat maketh te veel van sy seun sal verbind
sy wonde; en sy ingewande sal ontsteld wees by elke huil.
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{30:8} 'n perd nie gebreek becometh headstrong: en 'n
kind links na homself sal opsetlike wees.
{30:9} Cocker u kind, en hy sal maak jou bang:
speel met hom, en hy sal bring jou bekommernis.
{30:10} lag nie saam met hom, sodat u het hartseer met
hom, en mos u gnash u tande in die einde.
{30:11} gee hom geen vryheid in sy jeug, en knipoog nie by
sy follies.
{30:12} strikkie af sy nek terwyl hy is jonk, en klop
hom op die kante terwyl hy is 'n kind, sodat hy was hardkoppig,
word vir jou ongehoorsaam en bring so hartseer om jou
hart.
{30:13} kasty u seun, en hou hom aan arbeid, sodat sy
stoornis gedrag word 'n oortreding vir jou.
{30:14} beter is die armes, word klank en sterk van
Grondwet, as 'n ryk man wat is geteister in sy liggaam.
{30:15} gesondheid en goeie boedel van liggaam is bowenal
goud, en 'n sterk liggaam bo oneindige rykdom.
{30:16} daar is geen rykdom bo 'n gesonde liggaam, en geen
vreugde bo die vreugde van die hart.

{30:17} dood is beter as 'n bitter lewe of voortdurende
siekte.
{30:18} Delicates uitgestort op 'n mond toesluit is as
gemors van vleis stel op 'n graf.
{30:19} wat goed doen sonder die aanbod: jy sal? vir
nóg kan dit eet nóg ruik: so is hy wat vervolg is van die
Here.
{30:20} hy sien met sy oë en groaneth, soos 'n
eunuch wat embraceth 'n maagd en sigheth.
{30:21} gee nie oor u gedagte tot bekommernis, en verdruk
nie uself in jou eie Raad.
{30:22} die blydskap van die hart is die lewe van die mens, en
die joyfulness van 'n man prolongeth sy dae.
{30:23} lief jou eie siel en uit jou hele hart, troos
hartseer ver van jou verwyder: vir hartseer het baie, vermoor
en daar is geen wins daarin.
{30:24} nyd en toorn verkort die lewe, en carefulness
bring ouderdom voor die tyd.
{30:25} A vrolike en goeie hart het 'n versorging van sy
vleis en dieet.

{31:1} dop te hou vir rykdom consumeth die vlees, en die
versorging daarvan driveth weg slaap.
{31:2} Watching sorg sal nie toelaat dat 'n man sluimer, as 'n
seer
siekte breaketh slaap,
{31:3} die ryke het groot arbeid rykdom versamel
saam; en wanneer hy resteth, hy is gevul met sy delicates.
{31:4} die swak laboureth in sy swak boedel; en wanneer hy
leaveth af, hy is steeds behoeftiges.
{31:5} hy wat liefhet om die goud sal nie geregverdig word nie,
en hy
wat followeth korrupsie het genoeg daarvan.
{31:6} goud het is die ruin van baie, en hul
vernietiging teenwoordig was.
{31:7} Dis 'n stumblingblock vir hulle wat offer vir:
dit, en elke dwaas sal daarmee geneem word.
{31:8} geseën is die rykes wat sonder haakplek verloop, gevind
is
en nie na goud gegaan het nie.
{31:9} wie is hy? en ons sal noem hom geseën: vir
wonderlike dinge het hy onder sy mense gedoen.

{31:10} wie het is probeer daardeur, en perfekte gevind?
dan laat hom heerlikheid. Wat dalk beledig, en het nie
te na gekom? of bose, gedoen en het dit nie gedoen nie?
{31:11} sy goedere rnoet gestig, en die
gemeente moet sy bewys verklaar.
{31:12} indien jy sit by 'n ruimhartig tabel, word nie gulsige op
dit, en sê nie, is daar veel vleis daarop.
{31:13} onthou dat 'n aansteeklike oog is 'n bose ding: en
wat is meer geskep uitdaging as 'n oog? dus dit
weepeth by elke geleentheid.
{31:14} strek nie jou hand whithersoever dit looketh,
en stoot dit nie met hom in die gereg.
{31:15} regter nie u buurman deur uself: en word
strategies in elke punt.
{31:16} eet as dit becometh 'n man, daardie dinge wat
stel voor jou; en verslind Nota, sodat u gehaat word.
{31:17} laat af eerste vir maniere se ontwil; en word nie
unsatiable, sodat u beledig.
{31:18} wanneer u sittest onder baie, bereik nie jou
hand eerste van alles.

{31:19} A baie min is voldoende vir 'n man goed gekoester,
en hy fetcheth nie sy wind kort op sy bed.
{31:20} klank slaap 30Dit van matige eet: hy riseth
vroeg, en sy wits is met hom: maar die pyn van kyk,
en choler, en hongerpyne van die maag, is met 'n unsatiable
man.
{31:21} en as u maaksel is gedwing om te eet, ontstaan, gaan
heen, braaksel, en u sal moet rus.
{31:22} My seun, hoor my, en my verag nie, en by die
laas sal u vind as ek jou vertel: in al u werke word vinnige,
so sal daar geen siekte kom vir jou.
{31:23} Whoso is liberale van sy vleis, mans praat moet
goed van hom; en die verslag van sy goeie huishouding sal word
geglo.
{31:24} maar teen hom wat is 'n niggard van sy vleis die
hele Stad sal murmur; en die getuienisse van sy
niggardness moet nie wees het getwyfel van.
{31:25} Shew nie u valiantness in wyn; vir wyn het
vernietig baie.
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{31:26} die oond proveth die rand deur doop: so pleeg
wyn die harte van die trotse deur drunkeness.
{31:27} wyn is so goed soos lewe vir 'n mens, as dit gedrink te
word
matig: watter lewe is dan aan 'n man wat sonder wyn is?
vir dit is gemaak om te maak mans bly.
{31:28} wyn measurably gedrink en in seisoen bring
die vrolikheid van die hart, en cheerfulness van die gees:
{31:29} maar wyn dronkbestuur met oortollige maketh
bitterheid
van die gedagte, met brawling en stryery.
{31:30} dronkenskap increaseth die woede van 'n dwaas totdat
hy
beledig: dit diminisheth krag en maketh wonde.
{31:31} teregwysing nie u buurman by die wyn, en
verag hom nie in sy mirth: gee hom geen despiteful woorde,
en druk nie op hom met aandrang hom [op drank.]
{32:1} Indien jy die Meester [van 'n fees,] Hysbak nie gemaak
word
uself op, maar word onder hulle as een van die res; neem
ywerig sorg vir hulle, en so sit.

{32:2} en wanneer u u al u kantoor gedoen, neem u
plaas, dat u mayest word vrolik met hulle, en ontvang 'n
kroon vir u goed bestel van die fees.
{32:3} Speak, u dat kuns die Ouere, vir dit becometh jou,
maar met klink oordeel; en hinder nie musick.
{32:4} gooi nie uit woorde waar daar is 'n musikant, en
shew nie heen wysheid uit tyd.
{32:5} A konsert van musick in 'n banquet van wyn is as 'n
signet van carbuncle stel in goud.
{32:6} soos 'n signet van 'n smarag stel in 'n werk van goud,
sodat
is die Melodie van musick met lekker wyn.
{32:7} Speak, jong man, indien daar behoefte van jou wees: en
nog skaars wanneer u kuns twee keer gevra.
{32:8} laat u toespraak word kort, begrip van vormkonstantheid
baie in
paar woorde; word as een wat knoweth en sy nog holdeth
tong.
{32:9} as u onder groot mans, maak nie uself
gelyk met hulle; en wanneer ou mans is in plek, gebruik nie
baie woorde.

{32:10} voordat die donderweer weerlig goeth; en voor 'n
shamefaced man moet guns gaan.
{32:11} opstaan kwytraak, en word nie die laaste; maar kry jou
huis sonder vertraging.
{32:12} daar neem u tydverdryf, en doen wat u verwelk:
maar sonde nie deur trots spraak.
{32:13} en vir hierdie dinge seën hom wat jou, gemaak
en jou met sy goeie dinge het aangevul.
{32:14} Whoso feareth die Here sal ontvang sy
dissipline; en hulle wat hom vroeg soek guns sal vind.
{32:15} sal hy wat soek die Wet daarmee gevul word:
maar die hypocrite sal aanstoot daar.
{32:16} en hulle vrees die Here oordeel, sal vind en
sal opsygesit geregtigheid as 'n lig.
{32:17} 'n sondige man sal nie reproved word nie, maar het 'n
verskoon volgens sy Testament.
{32:18} 'n man aan 'n advokaat geregverdig sal wees
bedagsaam; maar 'n
vreemde en trotse man is nie daunted met vrees, selfs wanneer
van homself het hy gedoen sonder Raad.

{32:19} doen niks sonder advies; en wanneer u maaksel
Sodra gedoen, berou nie.
{32:20} gaan nie op 'n manier wherein u mayest val, en
struikel nie onder die klippe.
{32:21} word nie vol selfvertroue in 'n gewone manier.
{32:22} en Pasop vir jou eie kinders.
{32:23} In elke goeie werk vertrou jou eie siel; hiervoor is
die behoud van die GEBOOIE.
{32:24} hy wat in die Here gehad taketh ag om die
gebod; en hy wat trusteth in hom sal nooit eksamenprestasie
die erger.
{33:1} Daar mag geen bose gebeur vir hom wat feareth
die Here; maar in versoeking selfs weer hy sal lewer hom.
{33:2} A wyse man hateth nie die Wet; maar hy wat 'n
hypocrite daarin is soos 'n skip in 'n storm.
{33:3} 'n man van begrip trusteth in die Wet; en
die Wet is getrou aan hom, as 'n oracle.
{33:4} berei wat om te sê, en so u gehoor sal word:
bind op onderrig, en maak dan antwoord.
{33:5} die hart van die dwaas is soos 'n cartwheel; en sy

gedagtes is soos 'n rollende axletree.
{33:6} A Kampioen perd is as 'n mocking vriend, hy
neigheth onder elke een wat gesetel op hom.
{33:7} hoekom pleeg een dag blink uit 'n ander, wanneer as al
die
lig van elke dag in die jaar is die son?
{33:8} deur die kennis van die Here hulle was
uitgelese: en hy verander seisoene en feeste.
{33:9} sommige van hulle het hy gemaak hoë dae, en
hulle hallowed, en sommige van hulle het hy gemaak gewone
dae.
{33:10} en alle mans is uit die grond, en Adam was
geskep van aarde:
{33:11} In veel kennis die Here het hulle, verdeel
en hul maniere diverse gemaak.
{33:12} sommige van hulle het hy geseën en hom ook
uitermate verhoog en
Sommige van hulle hy geheilig en stel naby homself:, maar
sommige
van hulle het hy cursed en lae gebring, en draai uit
hul plekke.

{33:13} soos die klei in die pottebakker se hand, om
modeskoene dit by
sy plesier: so man is in die hand van hom wat hom, tot
lewer om hulle as liketh hom beste.
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{33:14} goed gestel is teen die bose, en lewe teen dood: so
is die goddelike teen die sondaar, en die sondaar teen die
Goddelike.
{33:15} So kyk op al die werke van die Allerhoogste; en
Daar is twee en twee, een teen 'n ander.
{33:16} ek awaked op laaste van alles, as een wat gathereth na
die grapegatherers: deur die seën van die Here ek profited,
en tred my winepress soos 'n gatherer van druiwe.
{33:17} Consider wat ek nie vir myself net, moeisame maar
vir al hulle wat soek leer.
{33:18} hoor my, O julle groot mans van die mense, en
hearken met jou ore, julle liniale van die gemeente.
{33:19} gee nie u seun en vrou, u broer en vriend,
terwyl u livest oor jou krag, en nie u goedere te gee
'n ander: sodat dit jou berou, en u intreat vir dieselfde

weer.
{33:20} soos lank as u livest en asem in jou maaksel
nie uself te gee enige.
{33:21} vir beter dit is dat u kinders moet poog om
u, as wat u shouldest staan om hul hoflikheid.
{33:22} In al u werke hou om uself die preeminence;
laat nie 'n vlek in jou eer.
{33:23} by die tyd wanneer u u dae, sal beëindig en
voltooi jou lewe, jou erfenis te versprei.
{33:24} voer, 'n staf en laste, is vir die esel; en
brood, regstelling, en werk vir 'n dienaar. .
{33:25} indien u stel u dienaar aan arbeid, u sal vind
res: maar as jy hom laat gaan luier, hy moet soek vryheid.
{33:26} A jeug en 'n kraag buig die nek: so is
tortures en torments vir 'n bose dienaar.
{33:27} stuur hom na arbeid, wat hy kan word moet nie
ledig; vir
mate van luier teacheth baie kwaad.
{33:28} stel hom te werk, is pas vir hom: Indien hy nie
gehoorsame, sit op meer swaar fetters.

{33:29} maar nie oormatige teenoor enige; en sonder
diskresie niks doen nie.
{33:30} indien jy het 'n dienaar, laat hom vir jou as
uself, want u maaksel hom met 'n prys gekoop.
{33:31} indien jy het 'n dienaar, smeek hom as 'n broer:
vir u maaksel behoefte van hom, van jou eie siel: as u
smeek hom kwaad, en hy loop uit jou watter manier verwelk u
gaan na hom soek?
{34:1} die hoop van 'n man leemte van begrip is ydele
en vals: en drome bring dwase.
{34:2} Whoso regardeth drome is soos hy wat catcheth
by 'n skaduwee, en followeth na die wind.
{34:3} die visie van drome is die ooreenkoms van een
ding na 'n ander, selfs as die gelykenis van 'n gesig om 'n gesig.
{34:4} van 'n onrein ding wat kan skoongemaak word? en
uit daardie ding wat is vals watter waarheid kan kom?
{34:5} Divinations, en soothsayings en drome, is
ydele: en die hart fancieth, as 'n vrou se hart in travail.
{34:6} as hulle nie gestuur word nie uit die meeste hoë in u
besoeking, stel nie uit jou hele hart op hulle.

{34:7} vir drome baie mislei het, en hulle het
kon wat hul vertroue in hulle gestel nie.
{34:8} die Wet is volmaak sonder leuens gevind word: en
wysheid is perfek om 'n getroue mond.
{34:9} 'n man wat afgelê het knoweth baie dinge;
en hy het baie ervaring sal wysheid verklaar.
{34:10} hy wat geen ervaring het knoweth bietjie: maar hy
wat afgelê het is vol van Sanna.
{34:11} wanneer ek afgelê, ek sien baie dinge; en ek
verstaan meer as wat ek kan uitdruk.
{34:12} ek was ofttimes in gevaar van dood: maar ek was
gelewer as gevolg van hierdie dinge.
{34:13} die gees van diegene wat vrees die Here en jy sal lewe;
vir hul hoop is in hom wat hulle saveth.
{34:14} Whoso feareth die Here moet nie vrees of word
bang; want hy is sy hoop.
{34:15} geseën is die siel van hom wat feareth die Here:
aan wie pleeg hy kyk? en wat is sy krag?
{34:16} vir die oë van die Here is by hulle wat lief
hom, hy's hul magtige beskerming en sterk bly, 'n verweer

van hitte, en 'n dekking van die son by middag, 'n bewaring
van struikelblokke en 'n hulp uit val.
{34:17} hy raiseth op die siel, en lighteneth die oë: hy
giveth gesondheid, lewe en seën.
{34:18} hy wat sacrificeth van 'n ding wrongfully gekry,
sy offer is belaglik; en die geskenke van onregverdige mans is
nie
aanvaar.
{34:19} die Allerhoogste is nie plesier met die offers
van die goddelose gegee; nóg is hy gekalmeer vir sonde deur
die menigte
van offers.
{34:20} Whoso bring 'n offer van die goedere van die
swak doen sonder as een wat die seun voor sy pa se killeth
oë.
{34:21} die brood van die behoeftiges is hulle lewe: hy wat
defraudeth hom daarvan is 'n man van bloed.
{34:22} hy dat sy bure se lewende 29Die
slayeth hom; en hy wat defraudeth die labourer van sy huur
is 'n bloodshedder.
{34:23} wanneer een buildeth, en 'n ander pulleth af,

Watter wins was hulle dan maar arbeid?
{34:24} wanneer een prayeth, en 'n ander curseth, vir wie
stem sal die Here hoor?
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{34:25} hy wat washeth self na die aanraking van 'n
dooie liggaam, as hy dit weer, wat availeth sy wasgoed vat?
{34:26} So is dit met 'n man wat vir sy sondes, fasteth en
goeth weer, en doen sonder dieselfde: wie sal sy gebed hoor?
of wat pleeg sy maak 'n mens nederig wins hom?
{35:1} hy wat bewaar die Wet bring offers genoeg:
Hy wat taketh ag aan die gebod 'n vrede offereth
bied.
{35:2} hy wat requiteth 'n goodturn offereth fyn meel;
en hy wat giveth bewys sacrificeth lof.
{35:3} om af te wyk van boosheid is 'n ding mooi te
die Here; en forsake ongeregtigheid is 'n propitiation.
{35:4} u sal verskyn nie leeg voor die Here.
{35:5} vir al hierdie dinge [is gedoen moet word] omdat die
gebod.
{35:6} die aanbod van die regverdiges maketh die altaar vet,

en die soet savour daarvan is voor die meeste hoë.
{35:7} die offer van 'n regverdige man is aanvaarbaar. en die
Memorial daarvan sal nooit vergeet word nie.
{35:8} gee die Here sy eer met 'n goeie oog, en
verminder nie die firstfruits van jou hande.
{35:9} In al u geskenke shew 'n vrolike gedaante, en
wy jou tithes met blydskap.
{35:10} gee vir die meeste hoë volgens soos hy het
verryk jou; en as u maaksel gekry, gee met 'n vrolike
oog.
{35:11} vir die Here recompenseth, en gee jou
sewe keer soveel.
{35:12} nie dink aan korrupte met geskenke; vir sodanige hy
sal ontvang nie: en vertroue nie aan onregverdiges offers; vir
die Here is regter, en met hom geen respek van persone.
{35:13} hy sal nie enige persoon teen 'n swak aanvaar
man, maar sal hoor die gebed van die onderdruktes.
{35:14} hy sal nie verag die supplication van die
wese; nóg die weduwee, wanneer sy poureth uit haar
klagte.

{35:15} doen nie die trane loop af die weduwee se wange?
en nie haar huil teen hom wat causeth hulle om te val?
{35:16} hy wat serveth die Here sal aanvaar word met
guns, en sy gebed moet bereik aan die wolke.
{35:17} die gebed van die nederige pierceth die wolke: en
totdat dit kom haar, hy sal nie getroos word; en sal nie
Wyk, totdat die Allerhoogste moet kyk om te oordeel
righteously,
en oordeel uitvoer.
{35:18} vir die Here sal nie slap wees, nie een sal die
Magtige wees geduldig teenoor hulle, totdat hy smitten het
die lendes van die unmerciful, sunder en repayed vengeance
aan die heidense; totdat hy het weggeneem die menigte van
die
trots, en verbreek die uit te vreet van die onregverdiges;
{35:19} totdat hy aan elke mens volgens gelewer het
sy dade, en om die werke van mans volgens hul
toestelle; totdat hy die oorsaak van sy mense, het beoordeel en
het hulle te verlustig jou in sy genade.
{35:20} genade is seasonable in die tyd van aandoening, as
wolke van reën in die tyd van droogte.

{36:1} Ontferm u oor ons, O Here, die God van almal, en
kyk ons:
{36:2} en stuur u vrees by al die nasies wat soek
nie na jou.
{36:3} Hysbak op u hand teen die vreemde nasies, en
Laat hulle sien u krag.
{36:4} soos u in ons geheilig vyeboom was voor hulle: so word
u honderd onder hulle voor ons.
{36:5} en laat hulle weet u, as ons jou, het bekend
Daar is geen God maar net u, O God.
{36:6} Shew nuwe tekens, en maak ander vreemde wonders:
verheerlik u hand en u regte arm, wat hulle kan soos
uiteengesit
u wonderbaarlike werke.
{36:7} oprig in wees, en uitgooi toorn: neem
weg die vyand, en vernietig die vyand.
{36:8} ontwil die tyd kort, onthou die verbond, en
Laat hulle u wonderlike werke verklaar.
{36:9} laat hom wat escapeth verteer word deur die woede van
die vuur; en laat hulle verlore sal gaan wat die mense alte.

{36:10} Smite in sunder die koppe van die liniale van die
heidense, wat sê, daar is geen ander maar ons.
{36:11} bring al die stamme van Jakob bymekaar, en Oorerf
u hulle, met ingang van die begin af.
{36:12} O Here, Ontferm u oor die mense wat
deur u naam, en op Israel, wie u maaksel genaamd genoem
u eersgeborene.
{36:13} O wees barmhartig vir Jerusalem, u Heilige Stad, die
plaas van u rus.
{36:14} vul Laatkommery – met jou onnoembare oracles, en u
mense met u heerlikheid:
{36:15} gee getuienis vir dié wat u maaksel
besit is van die begin af, en profete oprig wat
in u naam gewees het.
{36:16} beloon hulle wat wag vir jou, en laat u
profete word getroue gevind.
{36:17} O Here, hoor die gebed van u dienaars,
volgens die seën van Aaron oor u volk, wat alle
hulle wat woon op die aarde kan weet dat u kuns die
Here, die ewige God.

{36:18} die maag devoureth alle vleis, is nog een vleis
beter as die ander.
{36:19} soos die verhemelte tasteth divers soorte wildsvleis: so
pleeg 'n hart van valse toesprake te verstaan.
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{36:20} A froward hart causeth bekommernis: maar 'n man van
ervaring sal hom oortree.
{36:21} A vrou sal ontvang elke mens, nog een
dogter beter as die ander.
{36:22} die skoonheid van 'n vrou cheereth die
gedaante, en 'n man liefhet om niks beter.
{36:23} indien daar word vriendelikheid, meekness en troos, in
haar tong, dan is nie haar man soos ander mans.
{36:24} hy wat 'n vrou getteth beginneth 'n besit, 'n
help soos vir homself, en 'n pilaar van rus.
{36:25} waar geen heining, daar die besit is
bedorwe: en hy het geen vrou sal op en af dwaal
rou.
{36:26} wat 'n dief goed sal vertrou aangestel, wat
skippeth van Stad tot Stad? so [wat sal glo] 'n man wat

het geen huis en lodgeth wheresoever die nag taketh
hom?
{37:1} elke vriend sê, ek is sy vriendin ook: maar daar is
'n vriend, wat net 'n vriend in naam.
{37:2} Is dit nie 'n hartseer tot by die dood, wanneer 'n
metgesel en
vriend is omgedraai om 'n vyand?
{37:3} O aansteeklike verbeelding, waaruit camest u in te
bedek die aarde met bedrog?
{37:4} daar is 'n metgesel, wat rejoiceth in die
welvaart van 'n vriend, maar in die tyd van moeilikheid sal wees
teen hom.
{37:5} daar is 'n metgesel, wat sy vriend vir helpeth
die maag, en taketh op die buckler teen die vyand.
{37:6} vergeet nie u vriend in u gedagte, en word nie
veronagsaam van hom in u rykdom.
{37:7} elke berader extolleth Raad; maar daar is
'n paar wat counselleth vir homself.
{37:8} Beware van 'n berader, en weet voor wat
moet hy het; want hy sal advokaat vir homself; mos hy gooi die

baie op jou,
{37:9} en sê vir jou, jou manier is goed: en
daarna staan hy aan die ander kant, om te sien wat sal
lotgevalle
Miskien kon
{37:10} raadpleeg nie met een wat jou suspecteth: en
verberg u Raad uit soos jaloesie jou.
{37:11} nóg raadpleeg met 'n vrou vat haar van
wie sy is jaloers; nie een met 'n lafaard in sake van
oorlog; nóg met 'n handelaar rakende uitruil; nóg met 'n
koper verkoop; nóg met 'n jaloers man van dankbaarheid;
nóg met 'n unmerciful mens goedhartigheid; vat nóg met die
slothful vir enige werk; nóg met 'n hireling vir 'n jaar van
afwerking werk; nóg met 'n luier dienaar van baie sake:
hearken nie vir hierdie in enige saak aan 'n advokaat
geregverdig.
{37:12}, maar word voortdurend met 'n goddelike man, wie u
knowest om te hou die GEBOOIE van die Here, wie se,
gedagte is volgens u gedagte, en Kerkvaders, sorrow sal as
u sal miscarry.
{37:13} en laat die Raad van jou eie hart staan: vir

Daar is geen mens meer getroue vir jou as dit.
{37:14} vir 'n mens se verstand is iewers snuf vertel hom
meer as sewe watchmen, wat in 'n hoë toring bo sit.
{37:15} en bowenal hierdie bid tot die Allerhoogste, dat hy
direkte sal u manier in waarheid.
{37:16} laat rede gaan voor elke enterprize, en
advokaat voor elke aksie.
{37:17} die gedaante is 'n teken van verandering van die
hart.
{37:18} vier wyse van dinge verskyn: goed en kwaad, lewe
en dood: maar die tong ruleth oor hulle voortdurend.
{37:19} daar is een wat is verstandig en teacheth baie, en
Tog is unprofitable vir homself.
{37:20} daar is een wat sheweth wysheid in woorde, en
gehaat is: hy sal behoeftige van alle voedsel wees.
{37:21} vir genade nie geskied, hom van die Here,
want hy is ontneem van alle wysheid.
{37:22} nog 'n voorbeeld is wyse vir homself; en die vrugte van
begrip is een in sy mond.
{37:23} 'n wyse man instructeth sy mense; en die vrugte

van sy begrip van versuim nie.
{37:24} 'n wyse man sal gevul word met seën; en alle
en hulle sien hom sal tel hom gelukkig.
{37:25} die dae van die lewe van die mens kan getel word:
maar die dae van Israel is ontelbare.
{37:26} 'n wyse man sal Oorerf heerlikheid onder sy volk,
en sy naam sal ewige.
{37:27} My seun, bewys u siel in u lewe, en te sien wat
bose vir dit, en gee nie wat vir dit.
{37:28} vir alle dinge is nie winsgewend vir alle mans,
nóg het elke siel plesier in elke ding.
{37:29} word nie unsatiable in enige fyn ding, nóg te
gulsige op vleis:
{37:30} vir oortollige van vleis bring siekte, en
surfeiting sal draai in choler.
{37:31} surfeiting het By baie het tot niet gegaan; maar hy wat
taketh ag prolongeth sy lewe.
{38:1} eer 'n geneesheer met die eer verskuldig vir hom:
vir die gebruike wat julle dalk van hom: want die Here het
wat hom geskep het.

{38:2} vir van die Allerhoogste 30Dit genesing, en hy sal
ontvang eer van die koning.
{38:3} die vaardigheid van die geneesheer mag hef sy kop:
en in die gesig van groot mans sal hy wees in bewondering.
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{38:4} die Here geskep het medisyne uit die aarde;
en hy wat is wyse sal hulle abhor nie.
{38:5} Was nie die water het soet met hout, wat die
deug daarvan dalk bekend wees?
{38:6} en hy het mans vaardigheid, wat hy dalk gegee
vereer in sy wonderlike werke.
{38:7} met sodanige pleeg hy genees [mans] en 29Die
hul pyne.
{38:8} van sodanige pleeg die apteker maak 'n confection;
en van sy werke daar is geen einde; en uit hom is vrede oor
al die aarde,
{38:9} My seun, in u siekte word nie nalatige: maar bid
vir die Here, en hy sal maak jou hele.
{38:10} laat van sonde, en bestel jou hande aright,
en reinig jou hart van alle boosheid.

{38:11} gee 'n soet savour, en 'n memorial van boete
meel; en maak 'n vet aanbied, as nie.
Dan {38:12} gee plek aan die dokter, vir die Here
het hom geskep: laat hom nie los van u, vir u maaksel
moet van hom.
{38:13} daar is 'n tyd wanneer in hul hande daar is goeie
sukses.
{38:14} want hulle moet ook bid vir die Here, dat hy
sou vooruitgaan dat wat hulle gee vir gemak en reg om te
verleng lewe.
{38:15} hy wat sondig voor sy Maker, laat hom val in
die hand van die geneesheer.
{38:16} My seun, laat trane val oor die dood, en
begin lament, asof u hadst gely het groot skade uself;
en dan bedek sy liggaam volgens die gewoonte, en
verwaarloos nie sy begrafnis.
{38:17} huil bitterlik, maak groot kla en gebruik
lamentation, want hy is waardig, en wat 'n dag of twee, moet u
word bose gepraat van: en dan troos uself vir u
bekommernis.

{38:18} vir van bekommernis 30Dit dood, en die bekommernis
van die hart breaketh krag.
{38:19} In aandoening ook hartseer remaineth: en die lewe
van die armes is die las van die hart.
{38:20} neem geen bekommernis te hart: ry dit weg, en
lid die laaste einde.
{38:21} dit vergeet nie, want daar is geen draai weer: u
sal nie doen hom goed, maar uself seermaak.
{38:22} Onthou my oordeel: vir jou ook wees
so; gister vir my, en om dag vir jou.
{38:23} wanneer die dooie rus, laat sy gedagtenis
rus; en word getroos vir hom, toe sy gees is departed
van hom.
{38:24} die wysheid van 'n geleerde man kom deur
geleentheid van ontspanning: en hy wat het klein onderneming
moet
raak wys.
{38:25} hoe kan hy wysheid wat holdeth die plough, kry
en wat glorieth in die prikkel, wat driveth osse, en is
beklee in hul wat, en wie se praat van bullocks?

{38:26} giveth hy sy gedagtes maak vore; en is
ywerig te gee die kine voer.
{38:27} So elke timmerman en workmaster, wat
laboureth nag en dag: en hulle wat sny en graf seëls,
en is ywerig om maak groot verskeidenheid, en gee hulself
om vervalste beelde, en kyk hoe om 'n werk klaar te maak:
{38:28} die smith ook sit deur die anvil, en
met inagneming van die yster werk, die dampe van die vuur
wasteth sy
vlees, en hy fighteth met die hitte van die oond: die geraas
van die hamer en die anvil is ooit in sy ore, en sy oë
kyk nog steeds op die patroon van die ding wat hy maketh; Hy
setteth sy gedagte om sy werk klaar te maak, en watcheth te
poleer dit
perfek:
{38:29} So pleeg die pottebakker sit by sy werk, en draai
die wiel oor met sy voete, wat altyd versigtig gestel by
sy werk, en maketh al sy werk deur nommer;
{38:30} hy fashioneth die klei met sy arm, en boweth
neer sy krag voor sy voete; hy homself lei applieth
dit oor; en hy is ywerig maak skoon die oond:

{38:31} alles vertrou om hul hande: en elkeen is
wyse in sy werk.
{38:32} sonder dit kan 'n Stad word bewoon: en
hulle sal nie woon waar hulle sal, nóg gaan op en af:
{38:33} hulle mag nie word gesoek vir in publick Raad,
nóg sit hoog in die gemeente: hulle sal nie sit die
regters se sit, nie verstaan nie die sin van oordeel: hulle
kan verklaar geregtigheid en oordeel; en hulle sal nie
gevind waar gelykenisse gepraat word.
{38:34} maar hulle sal die toestand van die wêreld, handhaaf en
[al] hul begeerte is in die werk van hul handwerk.
{39:1} maar hy wat sy gedagtes aan die Wet van die meeste
giveth
Hoog, en is in die meditasie daarvan bewoon, sal soek
uit die wysheid van al die antieke, en beset word in
profesieë.
{39:2} hy sal die woorde van die bekende mans hou:
en waar subtil gelykenisse, hy sal daar wees ook.
{39:3} sal hy soek uit die geheime van graf sinne,
en word vertroud in donker gelykenisse.

{39:4} hy sal dien onder groot mans, en verskyn
voor prinse: hy sal reis deur vreemde lande; vir
Hy het probeer om die goeie en die bose onder mans.
{39:5} hy sal gee sy hart te vroeg na die Here wend om
wat hom, gemaak en sal bid voor die Allerhoogste, en sal
maak sy mond oop in gebed, en maak supplication vir sy
sondes.
{39:6} wanneer die groot Here sal, hy moet gevul word met
die gees van begrip: hy moet gooi uit wyse sinne,
en dank die Here vir die Here in sy gebed.
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{39:7} hy gelas sy Raad en kennis, en in
sy geheime sal hy mediteer.
{39:8} hy shew heen moet dit wat hy geleer het,
en heerlikheid in die Wet van die verbond van die Here.
{39:9} baie sal beveel sy begrip; en so
lank soos die wêreld endureth, sal dit nie ongeregtigheid word
uit; sy
Memorial sal weg Wyk nie, en sy naam sal leef
van generasie tot generasie.
{39:10} nasies sal shew heen sy wysheid, en die

gemeente sal sy lof verklaar.
{39:11} as hy sterf, hy moet laat 'n groter naam as 'n
duisend: en as hy leef, hy dit sal verhoog.
{39:12} nog het ek meer te sê, wat ek gedink het
word nie; want ek is as die maan by die volle gevul.
{39:13} Hearken tot my, julle Heilige kinders, en knop heen
soos 'n roos groei deur die brook van die veld:
{39:14} en gee julle 'n soet savour as wierook, en
floreer as 'n lelie, stuur heen 'n reuk, en sing 'n lied van
prys, seën die Here in al sy werke.
{39:15} vergroot sy naam, en shew heen met sy lof
die liedjies van jou lippe, en met harps, en prys hom
julle moet na hierdie wyse sê:
{39:16} al die werke van die Here is meer as goeie,
en hoegenaamd hy commandeth bereik moet word in
as gevolg van seisoen.
{39:17} en niemand kan sê, wat is dit? Daarom is
wat? vir tyd gerieflik hulle sal almal gesoek word: by
sy gebod die waters gestaan het as 'n hoop, en by die
woorde van sy mond die houers van waters.

{39:18} by sy gebod is gedoen hoegenaamd
pleaseth hom; en niemand kan hinder, wanneer hy sal red.
{39:19} die werke van alle vlees is voor hom, en
niks kan weggesteek word uit sy oë.
{39:20} hy openbaar vergelde van ewige vir Kooigoed; en
Daar is niks wonderlike voor hom.
{39:21} A man moet nie sê, wat is dit? Daarom is
wat? want hy het alle dinge vir hul gebruike gemaak.
{39:22} sy seën bedek die droë grond as 'n rivier, en
natgemaak dit soos 'n vloed.
{39:23} want hy het die waters in saltness omgedraai: so
sal die heidense Oorerf sy toorn.
{39:24} soos sy maniere is effe aan die Heilige; so is hulle
stumblingblocks vir die uitdaging.
{39:25} vir die goeie is goeie dinge geskep uit die
begin: so bose dinge vir sondaars.
{39:26} die skoolhoof dinge vir die hele gebruik van mens se
lewe is water, vuur, yster, en sout, meel van koring, heuning,
melk, en die bloed van die druiwe, en olie, en klere.
{39:27} al hierdie dinge is vir goeie aan die goddelike: so te

die sondaars hulle omskep word in boosheid.
{39:28} word daar geeste wat geskep is vir vengeance,
wat in hul woede lê op seer beroertes; in die tyd van
vernietiging hulle giet uit hul krag en bedaring moet die toorn
van hom wat hulle gemaak het.
{39:29} vuur en hael, en hongersnood, en die dood, al hierdie
geskape vir vengeance;
{39:30} tande van wilde diere, en Skerpioene, serpents, en
die swaard straf die uitdaging tot vernietiging.
{39:31} hulle sal verlustig jou in sy gebod, en hulle
op aarde, gereed sal wees wanneer nodig is; en wanneer hul
tyd kom, hulle sal nie sy woord kundig.
{39:32} dus van die begin af was ek was vasbeslote, en
gedink aan hierdie dinge, en hulle verlaat op skrif te stel.
{39:33} al die werke van die Here is goed: en hy sal
gee elke ander benodigdhede ding op die regte seisoen.
{39:34} sodat 'n mens kan sê, dit is erger as wat:
vir betyds hulle al goed goedgekeur.
{39:35} en daarom prys julle die Here met die geheel
hart en mond, en die naam van die Here seën.

{40:1} groot travail is geskep vir elke man, en 'n
swaar jeug is by die seuns van Adam, vanaf die dag wat
hulle gaan uit hul ma se baarmoeder, tot die dag dat hulle
terugkeer na die moeder van alle dinge.
{40:2} hul verbeelding van dinge om te kom, en die dag
van dood, [nie] hul gedagtes, en [oorsaak] vrees van hart;
{40:3} van hom wat gesetel op 'n troon van heerlikheid, vir
hom wat is nederig in aarde en as;
{40:4} van hom wat weareth pers en 'n kroon, vir:
hom wat is clothed met 'n linne frock.
{40:5} toorn, en afguns, moeilikheid, en unquietness, vrees vir
dood, en woede, en twis, en in die tyd van rus op sy
bed sy nag slaap, verander sy kennis.
{40:6} 'n min of niks is sy rus, en daarna is hy
sy slaap, soos in 'n dag van die behoud van horlosie, ontsteld
die
visie van sy hart, asof hy ontsnap uit 'n stryd.
{40:7} wanneer almal is veilig, hy awaketh, en marvelleth wat
die vrees was niks.
{40:8} [sulke dinge gebeur] vir alle vlees, beide die mens en

dier, en wat is sevenfold meer op sondaars.
{40:9} dood, en bloedvergieting, twis, en swaard,
toon rampspoed aan, hongersnood, verdrukking, en the
scourge of;
{40:10} hierdie dinge is geskep vir die wicked, en vir
hul sakes het die vloed gekom.
{40:11} alles wat van die aarde sal draai na die
aarde weer: en wat is van die waters terugkeer in
die see.
{40:12} alle omkopery en onreg ongeregtigheid word: maar
ware hantering sal vir ewig verduur.
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{40:13} die goedere van die onregverdige sal word opgedroog
soos 'n
rivier, en sal verdwyn met geraas, soos 'n groot donderweer in
reën.
{40:14} terwyl hy openeth sy hand hy sal bly: so
transgressors tree na nul.
{40:15} die kinders van die goddelose sal nie voortbring
baie takke: maar is as onrein wortels op 'n harde rots.
{40:16} die onkruid groei op elke water en bank van

'n rivier moet voor alle gras opgetrek word.
{40:17} Bountifulness is as 'n mees vrugbare tuin, en
mercifulness endureth vir ewig.
{40:18} arbeid, en wees tevrede met dat 'n man het,
is 'n soet lewe: maar wat het 'n skat hy's bo hulle
albei.
{40:19} kinders en die bou van 'n Stad steeds 'n
man se naam: maar 'n blameless vrou is getel bo hulle
albei.
{40:20} wyn en musick bly die hart: maar die liefde
van wysheid is bo hulle albei.
{40:21} die pyp en die psaltery maak soet Melodie:
maar 'n lekker tong bo hulle albei.
{40:22} jou oog lus het in die guns en skoonheid: maar meer
as beide koring terwyl dit is groen.
{40:23} A vriend en metgesel nooit ontmoet amiss: maar
bo albei is 'n vrou met haar man.
{40:24} broeders en hulp is teen tyd van moeilikheid: maar
bewys moet lewer meer as hulle albei.
{40:25} goud en silwer maak die voet staan seker: maar

Raad is esteemed bo hulle albei.
{40:26} rykdom en krag lig op die hart: maar die vrees
van die Here is bokant hulle albei: Daar is geen wil in die vrees
van die Here, en dit needeth nie om hulp te kry.
{40:27} die vrees van die Here is 'n vrugbare tuin, en
covereth hom bo alles eer.
{40:28} My seun, lei nie 'n bedelaar se lewe; vir beter is dit om
te
sterf as om te bedel.
{40:29} die lewe van hom wat dependeth op 'n ander man se
tabel word nie getel word vir 'n lewe; want hy homself
polluteth
met ander mans se vleis: maar 'n wyse man goed gekoester sal
Pasop daarvan.
{40:30} Begging is soet in die mond van die shameless:
maar in sy maag sal daar 'n vuur brand.
{41:1} O dood, hoe bitter is die gedagtenis van u om te
'n mens daardie liveth rus in sy besittings vir die man wat
het niks aan hom vex, en wat het voorspoed in al
dinge: Ja, vir hom wat nog kon kry vleis!
{41:2} O dood, aanvaarbaar is u vonnis vir die behoeftiges,

en vir hom wie se krag faileth, dis nou in die laaste
ouderdom, en is vexed met alle dinge, en aan hom wat
despaireth,
en geduld verloor het!
{41:3} vrees nie die sin van dood, onthou hulle
wat voor jou gewees het, en wat kom na; hiervoor is
die sin van die Here oor alle vlees.
{41:4} en hoekom kuns u teen die plesier van die meeste
Hoë? Daar is geen Inkwisisie in die graf, of u
geleef het tien, of 'n honderd of 'n duisend jaar.
{41:5} die kinders van sondaars is hel kinders,
en hulle wat vertroud is in die woning van die goddelose.
{41:6} die oorerwing van sondaars se kinders sal nie verlore sal
gaan,
en hul nageslag het 'n ewige skande.
{41:7} die kinders sal kla van 'n goddelose Vader,
want hulle moet reproached word vir sy onthalwe.
{41:8} Wee wees vir julle, goddelose manne, wat het
verlaat die Wet van die Allerhoogste God! want as julle
verhoog, dit
sal wees om jou vernietiging:

{41:9} en as julle gebore word, julle sal gebore word om 'n las:
en
Indien julle sterf, word 'n las jou gedeelte.
{41:10} al wat van die aarde sal Blaai na die aarde weer:
so die goddelose moet gaan van 'n las tot vernietiging.
{41:11} die rou van mans is oor hul liggame: maar
'n siek naam van sondaars sal ongeregtigheid word.
{41:12} ag u naam; vir wat sal voortgaan
Kerkvaders bo 'n duisend groot skatte van goud.
{41:13} A goeie lewe het maar min dae: maar 'n goeie naam
endureth vir ewig.
{41:14} My kinders, dissipline handhaaf in vrede: vir
wysheid wat weggesteek is, en 'n skat wat is gesien nie, wat
wins is in hulle albei?
{41:15} A man wat hideth sy foolishness is beter as 'n
man wat hideth sy wysheid.
{41:16} daarom word shamefaced volgens my woord:
Dit is nie goed om te behou al shamefacedness; nóg is dit
altesaam goedgekeur in elke ding.
{41:17} word skaam van whoredom voor pa en

ma: en van 'n leuen voor 'n Prins en 'n magtige man;
{41:18} van 'n misdryf voor 'n regter en liniaal; van
ongeregtigheid voor 'n gemeente en mense; van onregverdige
hantering
voor u maat en vriend;
{41:19} en van diefstal in verband van die plek waar u
sojournest, en in verband van die waarheid van God en sy
verbond; en om te leun met jou elmboog op die vleis; en
van scorning te gee en neem;
{41:20} en van stilte voor hulle wat salueer jou; en
om te kyk op 'n hoer;
{41:21} en draai u aangesig uit u kinsman; of
om saam te neem 'n gedeelte of 'n geskenk; of om te blik op 'n
ander
man se vrou.
{41:22} of om te overbusy met sy huishulp, en kom nie
naby haar bed; of van upbraiding toesprake voor vriende; en
Nadat u maaksel gegee, upbraid nie;
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{41:23} of van iterating en praat weer wat wat
u maaksel gehoor; en die onthulling van geheime.

{41:24} So sal u word werklik shamefaced en vind guns
voor alle mans.
{42:1} van hierdie dinge word nie sal jy skaam, en aanvaar
Niemand om te sondig en daardeur:
{42:2} van die Wet van die meeste hoë, en sy verbond; en
van oordeel vir die goddelose versper; regverdig
{42:3} van afrekening met u vennote en reisigers; of van
die geskenk van die erfenis van vriende;
{42:4} van exactness van balans en gewigte; of om
baie of min;
{42:5} en handelaars se onverskillig om te verkoop; van baie
korrigering van kinders; en maak die kant van die bose
dienaar om te bloei.
{42:6} seker aanhou is goed, waar 'n bose vrou; en
toesluit, waar baie hande is.
{42:7} lewer alle dinge in getal en gewig; en sit
alles in skrif wat u givest, of receivest in.
{42:8} word nie skaam om die onwys en dwase, inlig
en die uiterste bejaardes wat contendeth met diegene wat
jong: dus sal u word werklik geleer, en van alle goedgekeurde

mans leef.
{42:9} die pa waketh vir die dogter, wanneer geen mens
knoweth; en die sorg vir haar 29Die slaap: wanneer sy
jong, is mos sy slaag weg die blom van haar ouderdom; en
getroud, mos sy gehaat moet word:
{42:10} In haar virginity, mos sy besoedel moet word en
gekry met kind in haar pa se huis; en om 'n
man, sodat sy moet hulle nie kan gedra haarself; en wanneer sy
getroud is, mos behoort sy onvrugbaar.
{42:11} hou 'n seker kyk oor 'n shameless dogter,
mos sy maak jou 'n laughingstock om jou vyande, en 'n
byword in die Stad, en 'n skande onder die mense, en
maak jou skaam voor die menigte.
{42:12} kyk nie elke liggaam se skoonheid, en sit nie in die
midde van vroue.
{42:13} vir vanaf garments 30Dit 'n ruitrugmot, en uit
vroue boosheid.
{42:14} beter is die churlishness van 'n man as 'n
vriendelike vrou, 'n vrou, ek sê, wat bring skande
en skande.

{42:15} ek sal nou onthou die werke van die Here, en
verklaar die dinge wat ek gesien het: In die woorde van die
Here
is sy werke.
{42:16} die son wat giveth lig looketh op alle dinge,
en die werk daarvan is vol van die heerlikheid van die Here.
{42:17} die Here het krag gegee om die heiliges te
verklaar al sy wonderlike werke, wat die Almagtige Here
stewig gevestig, wat hoegenaamd is dalk gestig word vir
sy heerlikheid.
{42:18} hy soek uit die diep, en die hart, en
considereth hul vernuftige toestelle: vir die Here knoweth al
wat geken kan word, en hy beholdeth die tekens van die
wêreld.
{42:19} hy declareth die dinge wat verby is, en
kom, en revealeth die stappe van verborge dinge.
{42:20} geen gedagte escapeth hom, nóg enige woord is
verborge van hom.
{42:21} hy garnished het die uitstekende werk van sy
wysheid, en hy is van ewige vir Kooigoed: vir hom:
kan niks bygevoeg word nie, nóg kan hy verminder word, en hy

het geen behoefte van enige berader.
{42:22} o hoe wenslik is al sy werke! en wat 'n
mens kan sien selfs 'n vonk.
{42:23} al hierdie dinge leef en bly vir ewig vir al
gebruike, en hulle is almal gehoorsaam.
{42:24} alles is dubbel een teen 'n ander: en hy
het gemaak niks onvolmaakte.
{42:25} een ding establisheth die goeie of ander: en
wat gevul word met beholding sy heerlikheid?
{43:1} die trots van die hoogte, die helder uitspansel, die
skoonheid van die hemel, met sy heerlike shew;
{43:2} die son wanneer dit appeareth, by sy stygende verklaar
'n
wonderlike instrument, die werk van die Allerhoogste:
{43:3} by middag dit parcheth die land, en wat kan
my brandende hitte daarvan?
{43:4} A man blaas 'n oond is in werke van hitte, maar
die son brand die berge drie keer meer; asemhaling
vurige dampe uit, en stuur heen helder balke, dit
dimmeth die oë.

{43:5} groot is die Here wat dit; en by sy
gebod hang haastig.
{43:6} hy gemaak die maan ook om te dien in haar seisoen vir 'n
verklaring van tye, en 'n teken van die wêreld.
{43:7} van die maan is die teken van feeste, 'n lig wat
decreaseth in haar volmaaktheid.
{43:8} die maand heet na haar naam, toenemende
wonderlik in haar om te verander, word 'n instrument van die
weermagte bo blink in die uitspansel van die hemel;
{43:9} die skoonheid van die hemel, die heerlikheid van die
sterre, 'n
ornament gee lig in die hoogste plekke van die Here.
{43:10} by die gebod van die Heilige een hulle sal
staan in hul orde, en nooit flou in hul Horlosies.
{43:11} blik op die reënboog, en prys hom wat gemaak
Dit; baie mooi dit is in die helderheid daarvan.
{43:12} compasseth dit die hemel oor met 'n heerlike
sirkel, en die hande van die Allerhoogste het bended dit.
{43:13} deur sy gebod hy maketh die sneeu val
aplace, en sendeth deur die lightnings van sy oordeel.
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{43:14} deur dit die skatte oopgemaak is: en wolke
vlieg heen as fowls.
{43:15} deur sy groot krag hy die wolke firma, maketh
en die hailstones is klein gebreek.
{43:16} by sy gesig die berge skud, en by sy
sal die Suid-wind bloweth.
{43:17} die geraas van die donderweer maketh die aarde te
Beef: so pleeg die noordelike storm en die Warrelwind: as
voëls vlieënde hy scattereth die sneeu, en die val af
daarvan is as die beligting van sprinkane:
{43:18} die oog marvelleth by die skoonheid van die wit
daarvan, en die hart is dus, wat by die reën van dit.
{43:19} die hoarfrost ook as sout hy poureth op die aarde,
en om congealed, dit lieth bo-op skerp spel.
{43:20} wanneer die koue noorde wind bloweth, en die water
is congealed in ys, dit abideth by elke byeenkoms
saam van water, en clotheth die water as met 'n
breastplate.
{43:21} dit devoureth die berge, en brand die

Wildernis, en consumeth die gras soos vuur.
{43:22} A teenwoordig middel van alles is 'n inasem kom
vinnig, 'n dou kom nadat hitte refresheth.
{43:23} deur sy Raad hy die diep, appeaseth en
planteth eilande daarin.
{43:24} en hulle vaar op die see vertel van die gevaar
daarvan; en wanneer ons hoor met ons ore, ons verwonder
daar.
{43:25} vir daarin word vreemde en wondrous werk,
verskeidenheid van alle vorme van diere en walvisse geskep.
{43:26} deur hom die einde van hulle het welvarende sukses,
en deur sy woord alle dinge bestaan.
{43:27} ons kan baie praat, en nog kom kort:
Daarom in som, hy is al.
{43:28} hoe sal ons in staat wees om hom vergroot? want hy is
groot bo al sy werke.
{43:29} die Here is verskriklik en baie groot, en
wonderlike is sy krag.
{43:30} wanneer julle verheerlik die Here verhef hom soveel as

julle kan; vir selfs nog sal hy ver oorskry: en wanneer julle
verhef!
hom, sit heen al jou krag, en word nie moeg; vir julle kan
nooit ver genoeg gaan.
{43:31} wat hom, dat hy ons dalk vertel gesien het? en
wie kan hom groot soos hy is?
{43:32} is daar nog hid groter dinge as dit wees, vir
Ons het maar 'n paar van sy werke gesien.
{43:33} vir die Here het gemaak alle dinge; en tot die
Goddelike het hy gegee wysheid.
{44:1} laat ons nou lof beroemde mans, en ons vaders
daardie begat ons.
{44:2} die Here het groot heerlikheid deur hulle gewerk
deur sy groot krag van die begin af.
{44:3} soos het dra reël in hul koninkryke, mans
bekend vir hul krag, gee Raad deur hul
verstaan, en verklaar dat profesieë:
{44:4} leiers van die mense deur hul beraadslaag, en
hul kennis van leer ontmoet vir die mense, wyse en
welsprekende is hul instruksies:

{44:5} soos musikale melodieë uitgevind, en sy
verse in die skrif:
{44:6} ryk mans gemeubileer met vermoë, lewende peaceably
in hul habitations:
{44:7} al hierdie was vereer in hulle geslagte, en
was die heerlikheid van hulle keer.
{44:8} daar word van hulle, wat 'n naam het links agter
hulle, dat hulle lof gerapporteer kan word.
{44:9} en sommige daar wees nie, wat geen memorial; wat
is tot niet gegaan, asof hulle nooit was; en is
geword asof hulle het nooit is gebore; en hul
kinders ná hulle.
{44:10} maar dit was barmhartig mans, wie se
geregtigheid het nie vergeet nie.
{44:11} met hul saad moet voortdurend bly 'n goeie
oorerwing, en hul kinders is binne die verbond.
{44:12} hul saad staan hy vir vinnig, en hul kinders vir
hul sakes.
{44:13} hul saad moet bly vir ewig, en hul heerlikheid
moet nie word ongeregtigheid.

{44:14} hul liggame is begrawe in vrede; maar hul naam
liveth vir evermore.
{44:15} die mense sal jou vertel van hul wysheid, en die
gemeente sal shew heen hul lof.
{44:16} Enoch plesier die Here, en vertaal was,
om 'n voorbeeld van bekering na alle geslagte.
{44:17} Noag was gevind perfekte en regverdige; In die
tyd van toorn hy was geneem in ruil [vir die wêreld;]
Daarom moes hy as 'n remnant vir die aarde, wanneer die
vloed gekom het.
{44:18} 'n ewige verbond gemaak met hom, wat
alle vlees verlore sal gaan nie meer deur die vloed.
{44:19} Abraham was 'n groot Vader van baie mense: in
heerlikheid was daar nie een soos vir hom;
{44:20} wat die Wet van die Allerhoogste gehou, en was in
verbond met hom: hy wat die verbond in sy vlees;
en wanneer hy bewys was, hy getrou is gevind.
{44:21} daarom hy hom deur 'n eed, verseker dat hy
die nasies in sy saad sal seën, en dat hy sou

vermenigvuldig hom as die stof van die aarde, en sy saad as
verhef!
die sterre, en veroorsaak dat hulle Oorerf van see tot see, en
van die rivier tot by die kardinale deel van die grond.
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{44:22} met Isak het hy vestig ook [vir
Abraham sy pa se onthalwe] die seën van alle mans, en die
verbond, en dit rus op die kop van Jakob gemaak het. Hy
erken hom in sy seën, en het hom 'n
erfenis, en verdeel sy gedeeltes; onder die twaalf stamme
het hy hulle deel.
{45:1} en hy gebring uit hom 'n barmhartig man, wat
guns gevind in die gesig van alle vlees, selfs Moses, geliefde
van God en mans, wie se memorial is geseën.
{45:2} hy hom gemaak soos om die heerlike heiliges, en
honderd hom, sodat sy vyande staan in vrees van hom.
{45:3} deur sy woorde wat hy veroorsaak die wonders om te
staak, en
hy hom heerlik in die gesig van konings gemaak, en het hom 'n
gebod vir sy mense, en shewed hom deel van sy
heerlikheid.

{45:4} hy geheilig hom in sy faithfuless en meekness,
en het hom uit alle mans gekies.
{45:5} hy tereg in sy stem hoor, en hom gebring
in die donker wolk, en het hom GEBOOIE voor sy
in die gesig staar, selfs die reg van lewe en kennis, dat hy dalk
leer Jakob sy verbond, en Israel sy uitsprake.
{45:6} hy uitermate verhoog en Aaron, 'n heilige man soos hom,
selfs
sy broer, van die stam van Levi.
{45:7} 'n ewige verbond wat hy met hom gemaak en
het hom die priesterdom onder die mense; Hy pragtig getooi
hom met comely ornamente, en hom met 'n mantel van
clothed
heerlikheid.
{45:8} hy sit op hom volmaakte heerlikheid; en sterker
hom met ryk kledingstukke, met breeches, met 'n lang mantel,
en die ephod.
{45:9} en hy hom met granate, compassed en
met baie goue klokkies ronde daaroor, soos hy daar verby
gegaan
is dalk 'n geluid, en 'n geraas gemaak wat gehoor kan word in

die tempel vir 'n memorial aan die kinders van sy volk;
{45:10} met 'n heilige kleed, met goud en blou silk,
en pers, die werk van die embroidere, met 'n breastplate
van oordeel, en met die Urim en Thummim;
{45:11} met gedraaide skarlaken, die werk van die cunning
ongevalle /, met edelgesteentes graven soos seëls, en stel in
goud, die werk van die jeweller, met 'n skrif gegraveer vir 'n
Memorial, na die getal van die stamme van Israel.
{45:12} hy stel 'n kroon van goud op die verstekhoek, waarin
was gegraveer heiligheid, 'n ornament van eer, 'n duur
werk, die begeertes van die oë, mooi en pragtige.
{45:13} voor hom was daar geen sodanige, nie een het
ooit enige vreemdeling sit hulle op, maar net sy kinders en sy
kinders se kinders altyd.
{45:14} hul offers sal gedeeltelik verteer word elke
dag twee keer voortdurend.
{45:15} Moses hom toegewy en gesalf hom met
Heilige olie: dit was vir hom aangestel deur 'n ewige
verbond, en aan sy saad, so lank as die hemele moet
bly, dat hulle moet vir hom bedien, en voer die

kantoor van die priesterdom, en seën die mense in sy naam.
{45:16} hy gekies het, hom uit alle mans lewende te bied
ook aan die Here, speserye en 'n soet savour, vir 'n
Memorial, om versoening vir sy volk.
{45:17} hy gegee het vir hom sy GEBOOIE, en
gesag in die statute van uitsprake, wat hy moet leer
Jacob die getuienisse en inlig Israel in sy wette.
{45:18} vreemdelinge conspired saam teen hom, en
maligned hom in die wildernis, selfs die mans wat van
Dathan se Abiron se kant, en die gemeente van kern,
met woede en toorn.
{45:19} dit die Here gesien het, en dit displeased hom, en in
sy wrathful wees was hulle verbruik: hy het
wonders op hulle, hulle met die vurige vlamme verteer.
{45:20} maar hy Aaron meer eervolle, gemaak en gegee het
hom 'n erfenis, en verdeel vir hom: die firstfruits van die
verhoog; veral hy brood in oorvloed voorberei:
{45:21} want hulle eet van die offers van die Here, wat
Hy het vir hom en sy saad.
{45:22} Howbeit in die land van die mense het hy geen

erfenis, het hy nóg enige gedeelte onder die mense:
die Here self is vir sy gedeelte en oorerwing.
{45:23} die derde in heerlikheid is Phinees die seun van Eleazar,
want hy het ywer in die vrees van die Here, en opgestaan
met goeie moed van hart: wanneer die mense was aangeskakel
is
terug, en gemaak versoening vir Israel.
{45:24} daarom was daar 'n verbond van vrede gemaak
met hom, dat hy die hoof van die heiligdom en van moet word
sy mense, en dat hy en sy nageslag behoort het die
waardigheid van die priesterdom vir ewig:
{45:25} According aan die verbond gemaak met David seun
van so, van die stam van Juda, wat die Erfdeel van die Heer
moet wees om sy nageslag alleen: so die oorerwing van Aaron
ook behoort aan sy saad.
{45:26} God gee wysheid in jou hart na sy oordeel
mense in geregtigheid, wat hul goeie dinge word nie
afgeskaf, en wat hul heerlikheid vir ewig kan verduur.
{46:1} Jesus die seun 'n skip was wyd in die oorloë, en
was die opvolger van Moses in profesieë, wat volgens

sy naam was groot vir die redding van die uitverkorenes van
God, gerig
en neem vengeance van die vyande wat opgestaan teen
hulle, dat hy Israel in hul Erfdeel kan stel.
{46:2} Hoe groot heerlikheid genader hy, wanneer hy het hef sy
hande, en uitgestrek en sy swaard teen die stede!
{46:3} wat voor hom staan so na dit? vir die Here
homself sy vyande vir hom gebring.
{46:4} het nie die son gaan terug deur sy beteken? en was nie
een dag so lank as twee?
{46:5} hy ontbied die Allerhoogste Here, wanneer die
vyande gedruk op hom op elke kant; en die groot Here
hoor hom.
{46:6} en met hailstones van magtige krag hy gemaak die
stryd om geweld op die nasies, en in die afkoms
[van bet-horon] vernietig hy hulle wat weerstaan, wat die
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nasies kan al hul krag, weet omdat hy geveg in
die gesig van die Here, en hy volg die magtige een.
{46:7} In die tyd van Moses ook hy het 'n werk van genade,

Hy en Caleb die seun van Jephunne, deurdat hulle vir die
gemeente, en weerhou die mense van sonde, en
bedaar het die uitdaging gemor.
{46:8} en ses honderd duisend mense op voet, hulle
twee was bewaar om te bring hulle in die erfenis, selfs
vir die grond wat floweth met melk en heuning.
{46:9} die Here het krag ook vir Caleb, wat
gebly met hom vir sy oudag: sodat hy ingeskryf
die hoë plekke van die land, en sy saad verkry dit vir 'n
erfenis:
{46:10} dat al die kinders van Israel kan sien dat dit
goed om die Here te volg.
{46:11} en rakende die regters, elke een naam,
wie se hart gegaan het nie 'n whoring nie, en ook vertrek vanaf
die
Here, laat hul geheue geseën word.
{46:12} laat hul bene floreer uit hul plek, en laat
die naam van hulle wat vereer is by voortgesit word
hul kinders.
{46:13} Samuel, die profeet van die Here, geliefde van sy

Here, wat 'n Koninkryk, en Geseënde prinse oor sy
mense.
{46:14} deur die Wet van die Here wat hy beoordeel die
gemeente, en die Here het respek vir Jacob.
{46:15} deur sy getrouheid hy was 'n ware profeet, gevind
en deur sy woord hy was bekend as getroue in sig.
{46:16} hy ontbied die magtige Here, wanneer sy
vyande gedruk op hom op elke kant, wanneer hy aangebied
die suigrefleks lam.
{46:17} en die Here thundered uit die hemel, en met 'n
groot geraas gemaak sy stem gehoor word.
{46:18} en hy vernietig die liniale van die Tyrians, en
al die prinse cf die Filistyne.
{46:19} en voor sy lang slaap hy protestations gemaak
in die gesig van die Here en sy Geseënde, ek het nie geneem
enige man se goedere, soveel as 'n skoen: en geen mens het
beskuldig
hom.
{46:20} en na sy dood hy geprofeteer, en shewed
die koning sy eindig, en opgelig word sy stem uit die aarde in

profesie, om druk uit die boosheid van die mense.
{47:1} en na hom roos op Nathan te profeteer die
tyd van David.
{47:2} soos die vet geneem weg van die vredesoffer,
so was Dawid gekies uit die kinders van Israel.
{47:3} hy gespeel met leeus as met kinders, en met teddiebere
soos met lammers.
{47:4} het hy nie 'n reus, toe hy nog maar jonk?
en het hy nie wegneem skande van die mense, wanneer hy
opgelig word sy hand met die klip in die buidelsak, en klits af
die spog van Goliath?
{47:5} want hy genoem van die Allerhoogste Here; en hy
hom krag gegee het in sy regterhand te slaan daardie magtige
vegter, en stel die horing van sy mense.
{47:6} sodat die mense vereer hom met tien duisende,
en hom in die seëninge van die Here geprys dat hy gegee het
hom 'n kroon van heerlikheid.
{47:7} want hy vernietig die vyande aan elke kant, en
gebring aan nul die Filistyne sy teëstanders, en rem
hul horn in die sunder vir hierdie dag.

{47:8} In al sy werke hy die Heilige een Allerhoogste geprys
met woorde van heerlikheid; met sy hele hart gesing hy liedjies,
en lief vir hom wat hom gemaak het.
{47:9} hy stel singers ook voor die altaar, wat deur hul
stemme hulle dalk maak soet melodie, en daagliks sing
lof in hul liedjies.
{47:10} hy pragtig getooi hul feeste, en stel ten einde die
plegtige tye tot die einde, dat hulle sy heilige dalk prys
naam, en dat die tempel van oggend klink dalk.
{47:11} die Here het sy sondes weggeneem, en verhewe sou sy
horing
vir ewig: hy het hom 'n verbond van konings, en 'n troon van
heerlikheid in Israel.
{47:12} na hom opgestaan het op 'n wyse seun, en vir sy
onthalwe hy
by groot geword.
{47:13} Solomon reigned in 'n peaceable tyd, en was
vereer; want God het alles stil ronde oor hom, dat hy
dalk 'n huis in sy naam te bou, en berei sy heiligdom
Vir ewig.

{47:14} hoe verstandig vyeboom was jy in jou jeug en soos 'n
vloed,
gevul met begrip!
{47:15} u siel bedek die hele aarde, en u
filledst dit met donker gelykenisse.
{47:16} u naam gegaan het ver tot by die eilande; en vir u
vrede u vyeboom was geliefde.
{47:17} die lande lank verlustig by u u liedjies,
en spreuke, en gelykenisse, en interpretasies.
{47:18} deur die naam van die Here God, wat genoem word die
Here, die God van Israel, u het versamel goud soos blik en het
vermenigvuldig silwer as lood.
{47:19} u het buig u lendes vir vroue, en deur u
liggaam u vyeboom was subjection gebring.
{47:20} u het vlek u eer en laat u saad besoedel:
sodat u broughtest toorn op jou kinders, en vyeboom was
grieved vir u folly.
{47:21} sodat die Koninkryk was verdeeld, en uit Bradley
regeer 'n rebelse Koninkryk.
{47:22}, maar die Here sal nooit af sy genade, laat

nóg mag enige van sy werke nie verlore sal gaan, nóg sal hy skaf
die nageslag van sy uitverkorenes, en die saad van hom wat
liefhet om
hom hy sal wegneem nie: wherefore hy het 'n remnant
vir Jacob, en buite hom 'n wortel vir David.
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{47:23}: so uitgerus Salomo met sy vaders, en van sy
saad hy links agter hom Roboam, selfs die foolishness van die
mense, en een wat het geen begrip wat omgedraai
weg die mense deur sy Raad. Daar was ook
Jeroboam die seun van Nebat, wat veroorsaak Israel aan sonde,
en
shewed Ephraim die manier van sonde:
{47:24} en hulle sondes was baie, vermenigvuldig wat
hulle was uit die land gedryf.
{47:25} vir hulle gesoek uit alle boosheid, tot die
Vengeance het op hulle gekom.
{48:1} dan opgestaan Elía die profeet soos vuur, en sy
woord gebrand soos 'n lamp.
{48:2} hy gebring 'n seer hongersnood op hulle, en deur sy
ywer hy hulle getal verminder.

{48:3} deur die woord van die Here hy die hemel toesluit
en ook drie keer af vuur gebring.
{48:4} O Elias, hoe vyeboom was u vereer in u wonderbaarlike
dade! en wie mag heerlikheid soos vir jou!
{48:5} wat het oprig in 'n dooie man uit dood, en sy
siel van die plek van die dood, deur die woord van die meeste
Hoog:
{48:6} wat broughtest die konings na vernietiging, en
oneerbare mans van hul bed:
{48:7} wat heardest die teregwysing van die Here in Sinai, en
in Horeb die oordeel van vengeance:
{48:8} wat annointedst konings te neem wraak, en
profete om te slaag na hom:
{48:9} wat was opgeneem in 'n Warrelwind van vuur, en in 'n
Chariot van vurige perde:
{48:10} wat vyeboom was bevestig vir reproofs in hul tye, tot
vertroos die toorn van die Here se oordeel, voordat dit rem
heen in woede, en draai die hart van die Vader vir die
seun, en die stamme van Jakob te herstel.
{48:11} geseën is hulle wat jou gesien, en geslaap in liefde;

vir ons sal sekerlik lewe.
{48:12} Elía dit was, wat was oortrek met 'n Warrelwind:
en Eliseus is gevul met sy gees: terwyl hy geleef het, hy was
nie verskuif met die teenwoordigheid van enige Prins, nie een
kon
enige bring hom in subjection.
{48:13} geen woord kon oorkom hom; en na sy dood
sy liggaam het geprofeteer.
{48:14} hy wonders in sy lewe het, en by sy dood was
sy werke wonderlike.
{48:15} hiervoor al die mense aangeneem nie, nóg
vertrek hulle van hul sondes, totdat hulle was bedorwe en
uitgevoer uit hul grond en gestrooi was deur al die
aarde: nog 'n klein mense daar gebly, en 'n liniaal in die
huis van Dawid:
{48:16} van wie sommige het dit wat was mooi om te
God, en 'n paar maal sondes.
{48:17} Ezekias fortified sy Stad, en in water gebring
in die Midde daarvan: hy digged die harde rots met yster,
en gemaak putte vir waters.

{48:18} In sy tyd Sennacherib gekom, en gestuur
Rabsaces, opgelig word sy hand teen Laatkommery – en
Roofvoëls
trots.
{48:19} trembled dan hul harte en hande, en hulle
was in pyn, as vroue in travail.
{48:20} maar hulle van die Here wat is barmhartig, genoem
en uit hul hande teenoor hom uitgestrek: en onmiddellik
die Heilige een gehoor hulle uit die hemel geantwoord en hulle
deur die bediening van Esay.
{48:21} hy smote die gasheer van die Assyrians, en sy engel
vernietig hulle.
{48:22} vir Ezekias die ding wat plesier gedoen het die
Here, en is sterk op die maniere van Dawid sy vader as
Esay die profeet, wat is groot en getrou in sy visie,
het hom beveel het.
{48:23} In sy tyd die son het agteruit gegaan, en hy
lengthened die koning se lewe.
{48:24} hy gesien deur 'n uitstekende Gees wat moet kom
om te slaag op die laaste, en hy vertroos hulle wat mourned in

Laatkommery –.
{48:25} hy shewed wat moet kom om vir ewig, slaag
en geheime dinge of ooit hulle gekom het.
{49:1} die gedagtenis van Josias is soos die samestelling
van die parfuum wat gemaak is deur die kuns van die apteker:
dit is
soet soos heuning in alle Monde, en as musick by 'n banquet
van
wyn.
{49:2} hy gemanierd self uprightly in die omskakeling van
die mense, en het die abominations van ongeregtigheid
weggeneem.
{49:3} aangedui hy sy hart vir die Here, en in die tyd
van die goddelose Myburg die aanbidding van God.
{49:4} was almal, behalwe David en Ezekias en Josias,
foutief: vir hulle forsook die Wet van die Allerhoogste, selfs
die konings van Juda het misluk.
{49:5} daarom hy het hul krag aan ander, en
hul heerlikheid aan 'n vreemde nasie.
{49:6} hulle verbrand die gekose Stad van die heiligdom, en
gemaak die strate desolate, volgens die profesie van

Jeremias.
{49:7} vir hulle entreated hom kwaad, wat nogtans was
'n profeet, geheilig in sy ma se baarmoeder, dat hy dalk
wortel uit, verdruk, en vernietig; en dat hy dalk opbou
ook, en plant.
{49:8} dit was Ezekiel wat gesien het die heerlike visie, wat
was shewed hom op die chariot van die cherubims.
{49:9} want hy het melding van die vyande onder die
figuur van die reën, en gerig wat reg verloop het.
{49:10} en van die twaalf profete laat die memorial word
geseënd, en laat hul bene floreer weer uit hul plek:
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vir hulle getroos Jacob, en afgelewer deur versekeraar
hoop.
{49:11} hoe sal ons Zorobabel vergroot? selfs hy was
as 'n signet op die regterhand:
{49:12} So was Jesus die seun van Josedec: wat in hul
tyd builded die huis, en stel 'n heilige tempel vir die
Here, wat is voorberei vir die ewige heerlikheid.
{49:13} en onder die uitverkorenes was Neemias, wie se

outyd is groot, wat opgewek het vir ons die mure wat was
gebreek, en stel die hekke en die balke, en opgewek ons
ruïnes weer.
{49:14} maar op die aarde was geen man geskep soos
Enoch; want hy was weggeneem van die aarde.
{49:15} nóg was daar 'n jong man gebore soos Josef,
'n goewerneur van sy broeders, 'n verblyf van die mense, wie se
bene van die Here beskou is.
{49:16} Sem en Seth was in groot eer onder mans,
en so was Adam bo elke lewende ding in die skepping.
{50:1} Simon die hoë priester, die seun van Onias, wat in sy
lewe herstel die huis weer, en in sy dae kry die
tempel:
{50:2} en deur hom uit die fondament gebou was die
dubbel hoogte, die hoë vesting van die muur van die tempel:
{50:3} In sy dae die spoelbak te ontvang water, word
kompas as die see, was oortrek met plate van brons:
{50:4} het hy sorg van die tempel wat dit nie moet val,
en kry die Stad teen besieging:
{50:5} hoe hy vereer in die midde van die mense in

sy kom uit die heiligdom!
{50:6} was hy as die oggend ster in die midde van 'n wolk,
en as die maan by die vol:
{50:7} As die son skyn op die tempel van die meeste
Hoog, en as die reënboog gee lig in die helder wolke:
{50:8} en as die blom van rose in die lente van die
jaar, soos lelies deur die riviere van waters en soos die takke
van
die wierook boom in die tyd van die somer:
{50:9} soos vuur en speserye in die censer, en as 'n vaartuig
van geklitste goud stel met allerhande edelgesteentes:
{50:10} en soos 'n billike olyf boom bot vrugte voort, en as
'n sipres boom wat groweth na die wolke.
{50:11} wanneer hy sit op die mantel van eer, en was
clothed met die volmaaktheid van heerlikheid, toe hy tot die
Heilige altaar, hy het die kleed van heiligheid eervolle.
{50:12} toe hy die gedeeltes uit die priesters se
hande, hy homself gestaan het deur die vuurherd van die
altaar,
compassed oor, as 'n jong seder in Libanus; en soos palm
bome compassed hulle hom ronde oor.

{50:13} So was al die seuns van Aaron in hul glorie, en
die oblations van die Here in hul hande, voor al die
gemeente van Israel.
{50:14} en afwerking van die diens by die altaar, dat hy
die aanbod van die Allerhoogste Almagtige, dalk versier
{50:15} hy uitgestrek en sy hand op die koppie, en gegiet
van die bloed van die druiwe, hy uitgegiet by die voet van die
altaar 'n sweetsmelling aan vir die Allerhoogste koning van
almal.
{50:16} dan skree die seuns van Aaron en sounded die
Silwer TROMPETTE, gerig en 'n groot geraas op gehoor word,
vir 'n
gedagtenis voor die meeste hoë.
{50:17} dan al die mense saam hasted en val
af na die aarde op hul gesigte te aanbid hul Here
God Almagtige, die Allerhoogste.
{50:18} die singers gesing ook lof met hul stemme,
met groot verskeidenheid klanke was daar gemaak soet
Melodie.
{50:19} en die mense besought die Here, die meeste
Hoë, deur gebed voor hom is barmhartig, tot die

solemnity van die Here is beëindig, en hulle het klaar sy
diens.
{50:20} toe hy afgegaan, en opgelig word sy hande oor
die hele gemeente van die kinders van Israel, gee die
seën van die Here met sy lippe, en om te bly in sy naam.
{50:21} en hulle hulself tot aanbidding buig die
tweede keer, dat hulle kan ontvang 'n seën van die
Allerhoogste.
{50:22} nou dus seën julle die God van almal, wat
slegs doen sonder wonderbaarlike dinge elke waar, wat wat
ons dae van die baarmoeder, en dealeth met ons volgens
sy genade.
{50:23} hy verleen ons joyfulness van hart, en daardie vrede
kan word in ons dae in Israel vir ewig:
{50:24} dat hy sy genade sou bevestig met ons, en
verlos ons op sy tyd!
{50:25} word daar twee wyse van nasies wat my hart
abhorreth, en die derde is geen nasie:
{50:26} en hulle sit op die berg van Samaria, en
hulle wat woon onder die Filistyne, en daardie dwase

mense wat in Sichem woon.
{50:27} Jesus die seun van Sirach van Jerusalem het geskryf
in hierdie boek die instruksie van begrip en
kennis, wat uit sy hart uitgestort heen wysheid.
{50:28} geseënd is hy wat uitgeoefen moet word in hierdie
dinge; en hy wat layeth hulle in sy hart sal raak
wyse.
{50:29} want as hy dit doen, hy moet sterk wees om alle dinge:
vir die lig van die Here leadeth hom, wat giveth wysheid te
die goddelike. Geseënde word die naam van die Here vir
ewig. Amen,
Amen.
'N gebed van Jesus die seun van Sirach.
{51:1} ek sal Dankie dat u, O Here en koning, en prys
u, O God my Verlosser: ek lof aan u naam gee:
{51:2} vir u kuns my Beskermer en helper, en het
bewaar my liggaam van vernietiging, en uit die snare van
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die lasterlik tong, en van die lippe wat leuens, landbou en
is myn helper teen my teëstanders:

{51:3} maaksel geantwoord en my, volgens die menigte
van hulle mercies en grootheid van u naam, van die tande van
hulle was gereed om my verslind, en uit die hande van
soos gesoek na my lewe, en uit die manifold
teëspoede wat ek gehad het;
{51:4} uit die verstik van vuur aan elke kant, en van
die midde van die vuur wat ek aangesteek nie;
{51:5} uit die diepte van die maag van die hel, van 'n
onrein tong, en vanaf lê woorde.
{51:6} deur 'n beskuldiging aan die koning uit 'n onregverdiges
tong my siel het naby selfs tot by die dood, my lewe was naby
na die hel onder.
{51:7} hulle compassed my op elke kant, en daar was
Niemand help my: Ek het gekyk vir die succour van mans, maar
Daar was geen.
{51:8} dan gedink het ek met u genade, O Here, en op
laat u dade van ou, hoe u deliverest soos wag vir jou,
en savest hulle uit die hande van die vyande.
{51:9} dan opgelig ek op my smeekskrifte vanaf die aarde,
en gebid vir verlossing uit die dood.

{51:10} ek genoem van die Here, die pa van my Here,
dat hy sou nie laat my in die dae van my moeilikheid, en in
die tyd van die trotse, toe was daar geen hulp.
{51:11} ek sal u naam prys voortdurend, en sal sing
lof met danksegging; en so het my gebed gehoor:
{51:12} vir u savedst my van vernietiging, en
deliveredst my van die bose tyd: daarom sal ek gee
Dankie, u prys en seën hulle naam, O Here.
{51:13} wanneer ek was nog jonk, of ooit ek gegaan het in die
buiteland, ek
gewenste wysheid openlik in my gebed.
{51:14} ek gebid vir haar voor die tempel, en sal soek
haar uit selfs tot die einde.
{51:15} ewe van die blom tot die druiwe ryp was het
my hart verheug in haar: my voet het die regte manier van
my jeug op gesoek ek na haar.
{51:16} ek buig neer myn oor 'n bietjie, en ontvang haar,
en genader baie leer.
{51:17} ek profited daarin, dus sal ek eer ascribe
vir hom wat giveth my wysheid.

{51:18} want ek voornemens om te doen na haar, en na ek
gevolg wat goed is; so sal ek nie word confounded.
{51:19} My siel het wrestled met haar, en in my doings
Ek was presies: ek uitgesprei my hande na die hemel daarbo,
en my ignorances van haar bewailed.
{51:20} ek my siel tot haar gerig, en ek het gevind dat haar in
pureness: Ek het my hart aangesluit met haar uit die
begin, dus sal ek nie word foresaken.
{51:21} My hart was ontsteld in die soeke na haar: dus
het ek 'n goeie besit gekry.
{51:22} die Here het my gegee 'n tong vir my beloning,
en ek sal hom daarmee prys.
{51:23} trekking naby aan my, julle unlearned, en woon in
die huis van leer.
{51:24} daarom is julle stadig, en wat sê julle vir hierdie
dinge, sien jou siele is baie dors?
{51:25} ek my mond oopgemaak, en gesê, koop haar vir
julle sonder geld.
{51:26} sit jou nek onder die jeug, en laat jou siel
ontvang opdrag: sy is hard aan die hand te vind.

{51:27} kyk met jou oë, hoe wat ek het maar min
arbeid, en baie rus vir my gekry het.
{51:28} kry leer met 'n groot som geld, en kry
baie goud deur haar.
{51:29} laat jou siel verlustig jou in sy genade, en word nie
skaam vir sy lof.
{51:30} werk jou werk kwytraak, en in sy tyd sal hy
gee jy jou beloning
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