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Baruch 

Het boek van Baruch 

{1:1} en dit zijn de woorden van het boek, welke Baruch 

de zoon van Nerias, de zoon van Maasias, de zoon van Sedecias, 

de zoon van Asadias, de zoon van Chelcias, schreef in Babylon, 

{1:2} in het vijfde jaar en in de zevende dag van de 

maand, wat tijd als de Chaldeeën nam Jeruzalem, en 

het verbrand met vuur. 

{1:3} en Baruch heb gelezen de woorden van dit boek in de 

de zoon van Joachim koning van Juda, en in het horen van 
Jechonias 

de oren van iedereen die kwam om te horen van het boek, 

{1:4} en tijdens de hoorzitting van de edelen, en de king's 

zonen, en in het bijzijn van de oudsten, en alle mensen, 

van het laagste tot het hoogste, zelfs van allen die woonde 

in Babylon door de rivier Sud. 

{1:5} waarna ze huilde gevast en gebeden voor de 

Lord. 



{1:6} zij maakten ook een verzameling van geld volgens 

ieder mens de macht: 

{1:7} en ze stuurde het naar Jeruzalem tot Joachim de hoge 

priester, de zoon van Chelcias, zoon van Salom, en aan de 
priesters, 

en aan alle mensen die werden gevonden met hem op 

Jeruzalem, 

{1:8} op hetzelfde moment toen hij ontving de vaartuigen van 

het huis van de heer, die gingen uit de tempel, tot 

terugsturen naar het land van Juda, de tiende dag van de 
maand 

Sivan, zilveren vaartuigen, welke Sedecias namelijk, de zoon 
van 

Josias koning van Jada had gemaakt, 

{1:9} na dat Nabuchodonosor koning van Babylon had 

Jechonias, en de vorsten en de gevangenen, meeslepen 

en de machtige mannen, en het volk des lands, van 

Jeruzalem, en brachten hen tot Babylon. 

{1:10} en zij zeiden: zie, wij hebben verzonden u geld te 

Koop je brandoffers, en offergaven en wierook, en 

bereidt manna, en op het altaar des Heren bieden onze 



God; 

{1:11} en bidden voor het leven van Nabuchodonosor koning 
van 

Babylon, en voor het leven van Balthasar zijn zoon, die hun 
dagen 

Als de dagen van de hemel kan op aarde worden: 

{1:12} en de heer zal geven ons kracht en verlichten onze 

ogen, en we zullen leven onder de schaduw van 

Nabuchodonosor koning van Babylon, en onder de schaduw 
van 

Balthasar zijn zoon, en wij hen vele dagen dienen, en 

stemmen in hun gezicht vinden. 

{1:13} Bid voor ons ook de Here onze God, want wij 

heb gezondigd tegen de heer onze God; en tot op deze dag de 

woede van de heer en zijn toorn zich niet van ons. 

{1:14} en gij gelezen dit boek dat we hebben gestuurd 

unto u, om bekentenis in het huis des Heeren, bij 

de feesten en plechtige dagen. 

{1:15} en gij zult zeggen, aan de heer onze God behoort 

gerechtigheid, maar ons de verwarring van gezichten, als het is 

geschieden van deze dag, tot hen van Juda, en de 



inwoners van Jeruzalem, 

{1:16} en aan onze koningen, aan onze prinsen en aan onze 

priesters, en onze profeten, en onze vaderen: 

{1:17} want wij hebben gezondigd voor het aangezicht des 
Heeren, 

{1:18} hem ongehoorzaam en niet naar hebben geluisterd 

de stem van de Here, onze God, om te lopen de 

geboden die hij gaf ons openlijk: 

{1:19} sinds de dag dat de heer onze voorvaders bracht 

uit het land Egypte, tot op deze huidige dag, hebben we 

ongehoorzaam aan de Here onze God, en wij zijn geweest 

nalatig in het niet horen van zijn stem. 

{1:20} daarom de kwaden gekloofd tot ons, en de vloek, 

die de heer benoemd door Mozes knecht op het moment 

dat hij onze vaderen uit het land Egypte, gebracht te geven 

ons een land, van melk en honig, zoals als het vloeiende is om 
te 

Zie deze dag. 

{1:21} Niettemin we niet naar luisterden hebben de 

stem van de Here, onze God, volgens alle woorden van 

de profeten, die hij tot ons gezonden: 



{1:22} maar iedere man volgde de verbeelding van zijn 

eigen boze hart, om vreemde goden dienen, en te doen van 
kwaad in 

de aanblik van de Here, onze God. 

{2:1} daarom de heer goed zijn gesloten heeft word, die 

hij uitgesproken tegen ons, en onze rechters die 

Israël, beoordeeld en tegen onze koningen en tegen onze 
prinsen, 

en tegen de mannen van Israël en Juda, 

{2:2} te brengen op ons grote plagen, zoals nooit 

gebeurde onder de hele hemel, zoals het geschiedde in 

Jeruzalem, volgens de dingen die zijn geschreven in het 

wet van Mozes; 

{2:3} dat een man het vlees van zijn eigen zoon eten moet, en 

het vlees van zijn eigen dochter. 

{2:4} Bovendien heeft hij hen in onderwerping bevrijd 

aan alle koninkrijken die rondom ons, als een 

verwijt en verlatenheid onder het gehele volk rondom, 

waar de heer heeft hen verspreid. 

{2:5} dus we waren naar beneden, en niet verheven, omdat 

We hebben gezondigd tegen de heer onze God, en zijn niet 



gehoorzaamheid aan zijn stem. 

{2:6} aan de heer onze God degene gerechtigheid: 

maar aan ons en onze vaderen open schande, zoals verschijnt 
dit 

dag. 

{2:7} voor alle deze plagen zijn overvallen ons, die de 

Lord heeft uitgesproken tegen ons 

{2:8} nog hebben wij niet gebeden voor het aangezicht des 
heren, dat wij 

elke één van de verbeelding van zijn goddelozen zou kunnen 
blijken 

hart. 

{2:9} daarom de heer keek over ons kwaad, en 

de heer heeft het over ons gebracht: want de heer is 
rechtvaardig in 

al zijn werken die hij ons heeft geboden. 

{2:10} maar we niet naar zijn stem luisterden hebben, lopen 

in de geboden des heren, die hij voor ons heeft gesteld. 
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{2:11} en nu, O Here God van Israël, die zijt gebracht 

uw volk uit het land Egypte met een sterke hand, en 



hoge arm, en met tekenen en wonderen en met grote 

macht, en uzelf hebt gekregen een naam, zoals deze dag 
verschijnt: 

{2:12} O Heer, onze God, wij hebben gezondigd, hebben we 

goddeloze, we hebben ons beziggehouden onrecht in alle van 
uw verordeningen. 

{2:13} laat uw verbolgenheid zetten van ons: want wij maar een 
paar zijn 

links onder de heidenen, waar gij ons hebt verspreid. 

{2:14} hoor onze gebeden, O Heer, en onze verzoekschriften, en 

verlos ons voor uw eigen bestwil, en geef ons gunst in de ogen 

van hen die ons hebben weggeleid: 

{2:15} opdat de gehele aarde weten zult dat gij de heer zijt 

onze God, omdat Israël en zijn nageslacht heet door uw 

naam. 

{2:16} O Heer, naar beneden kijken van uw heilige huis, en 

ons beschouwen: uw oor, O Heer, te horen ons buigen. 

{2:17} open uw ogen en zie; voor de doden die zijn 

in de graven, waarvan zielen zijn genomen uit hun lichaam, zal 

Geef de heer lof noch gerechtigheid: 

{2:18} maar de ziel die sterk is behept, en die gaat 



beroemdheidsnieuws en zwak, en de ogen die niet, en de 
honger 

ziel, zal u geven lof en gerechtigheid, O Heer. 

{2:19} dus we maken onze nederige 

smeekbede aangezicht, O Lord onze God, voor de 

gerechtigheid van onze vaderen, en van onze koningen. 

{2:20} want gij uit uw toorn en gramschap gezonden hebt 

bij ons, zoals gij hebt gesproken door uw knechten, de 
profeten, 

zeggende: 

{2:21} aldus zegt de heer: buigen van uw schouders te 

de koning van Babylon dienen: zo blijft gij in het land 

dat gaf ik uw vaderen. 

{2:22} maar als gij niet de stem des Heeren, tot horen zult 

de koning van Babylon, dienen 

{2:23} ik zal veroorzaken te staken uit de citeert van Juda, en 

uit zonder Jeruzalem, de stem van vrolijkheid en de stem van 

vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid: 

en het hele land zullen verlaten van inwoners. 

{2:24} maar wij zouden niet luistert naar uw stem, om te dienen 

de koning van Babylon: daarom zijt gij goed gemaakt de 



woorden die gij spakest door uw dienstknechten de profeten, 

namelijk, dat de beenderen van onze koningen en de 
beenderen van onze 

vaders, moet uit hun plaats worden gehouden. 

{2:25} en, ja, zie, zij worden uitgeworpen aan de hitte van de 
dag, 

en de vorst van de nacht, en ze stierf in grote ellende 

door hongersnood, met zwaard, en door pestilentie. 

{2:26} en het huis die wordt aangeroepen door uw naam hebt 

gij verwoest, want het is gezien worden deze dag, voor de 

de goddeloosheid van het huis Israëls en het huis van Juda. 

{2:27} O Heer, onze God, gij zijt behandeld ons immers 

uw goedheid, en volgens alles wat grote genade van jou, 

{2:28} als gij spakest door uw dienstknecht Mozes in de dag 

Wanneer gij opdracht hem te schrijven van de wet voor de 

kinderen van Israël, zeggende: 

{2:29} als gij niet mijn stem, zeker dit zeer grote horen zult 

veelheid zullen worden omgezet in een klein aantal onder de 

Naties, waar ik hen zal verstrooien. 

{2:30} want ik wist dat ze niet mij horen zou, omdat het 



is een halsstarrig volk: maar in het land van hun 
evangenschappen 

ze zullen zich herinneren. 

{2:31} en zullen weten dat ik de heer, hun God ben: want ik 

zal hen een hart en oren om te horen: 

{2:32} en zij zullen mij prijzen in het land van hun 

gevangenschap en denken op mijn naam, 

{2:33} en terugkeer van hun stijve nek en van hun 

boze daden: want ze zich de manier van herinneren zullen hun 

vaderen, die gezondigd voor het aangezicht des Heren. 

{2:34} en ik zal ze weer in het land welke ik 

beloofd met een eed aan hun vaderen, Abraham, Isaac, 

en Jacob, en zij zullen de heren van het: en ik zal toenemen 

hen, en zij zullen niet worden verminderd. 

{2:35} en ik zal een eeuwig verbond met 

ze als hun God, en zij zullen mijn volk: en ik 

zal niet meer rijden mijn volk van Israël uit het land dat ik 

ze hebben gegeven. 

{3:1} O Heer almachtig, God van Israël, de ziel in angst 

de onrustige geest, roept vergaan. 



{3:2} horen, O Heer, en ontferm u; AR gij zijt barmhartig: 

en hebben medelijden op ons, want wij hebben gezondigd 
aangezicht. 

{3:3} want gij endurest voor eeuwig, en wij omkomen 
volkomen. 

{3:4} O Heer almachtig, gij God van Israël, hoort nu de 

gebeden van de dode Israëli's, en hun kinderen, die 

hebben gezondigd aangezicht, en niet geluisterd naar de stem 

van u hun God: voor de waardoor deze plagen klieven 

tot ons. 

{3:5} onthouden niet de ongerechtigheden van onze 
voorvaders: maar 

denk bij uw macht en uw naam nu op dit moment. 

{3:6} want gij de heer, onze God, en gij, O Heer zijt, 

we zullen loven. 

{3:7} en om die reden zijt gij uw angst in onze 

harten, met de bedoeling dat we beroep op uw naam doen 
moeten, en 

u loven in onze gevangenschap: want wij hebben geroepen om 
alle erg 

de ongerechtigheid van onze voorouders, die gezondigd 
aangezicht. 



{3:8} Zie, wij zijn nog dit dag in onze gevangenschap, waar 

gij zijt ons verspreid voor verwijt en een vloek, en worden 

onderworpen aan betalingen, volgens alle de ongerechtigheden 
van onze 

vaderen, die vertrok uit Lord onze God. 

{3:9} horen, Israël, de geboden van het leven: oor te geven 

het begrijpen van wijsheid. 

{3:10} happeneth hoe het Israël, dat gij in thine zijt 

vijanden land, dat gij waxen oude in een vreemd land zijt, 

dat gij zijt verontreinigd met de doden, 

{3:11} dat gij zijt geteld met hen die naar beneden in 

het graf? 
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{3:12} thou hast de fontein der wijsheid achtergelaten. 

{3:13} want indien gij waart liep in de weg van God, gij 

zoudt hebben dwaalde in vrede voor altijd. 

{3:14} leren waar is wijsheid, waar is kracht, waar 

is het begrijpen; opdat gij moogt weten ook waar is 

lengte van dagen, en het leven is waar het licht van de ogen, en 

vrede. 



{3:15} die uit haar plaats heeft gevonden? of die is gekomen 

in haar schatten? 

{3:16} waar zijn de vorsten van de heidenen geworden, en 

zoals regeerde de beesten op de aarde; 

{3:17} zij die hun tijdverdrijf met de vogels van hadden de 

lucht, en zij die opgepotte van zilver en goud, waarin mannen 

vertrouwen, en maakte geen einde van hun krijgen? 

{3:18} want zij gewrocht in zilver, en waren zo 

voorzichtig, en wiens werken behoren unsearchable, 

{3:19} ze zijn verdwenen en gedaald tot het graf, 

en anderen zijn komen in hun steads. 

{3:20} jonge mannen hebben het licht gezien, en stilgestaan bij 
de 

aarde: maar de manier waarop kennis hebben zij niet gekend, 

{3:21} begrepen de paden daarvan, noch in handen gelegd 

het: hun kinderen waren ver van die manier. 

{3:22} het heeft niet van gehoord in de Israelieten, noch heeft 

het is gezien in Lonelylady. 

{3:23} de Agarenes die wijsheid op aarde streven, de 

handelaren van Meran en Lonelylady, de auteurs van fabels, 



en zoekers uit begrip; geen van deze hebben 

de manier van wijsheid, bekend of herinneren haar paden. 

{3:24} O Israël, hoe groot is het huis van God! en hoe 

groot is de plaats van zijn bezit! 

{3:25} groot, en heeft geen einde; hoge en onmeetbaar. 

{3:26} er waren de beroemde vanaf het begin, reuzen 

die waren van zo grote gestalte, en zo deskundig in oorlog. 

{3:27} die koos de heer niet, noch gaf hij de 

manier van kennis tot hen: 

{3:28} maar zij werden vernietigd, omdat ze had geen 

wijsheid, en perished via hun eigen dwaasheid. 

{3:29} heeft die omhoog naar de hemel gegaan en haar, en 

bracht haar naar beneden uit de wolken? 

{3u30} die heeft over de zee gegaan, en vond haar, en 

zal haar voor puur goud? 

{3:31} geen mens weet haar weg, noch denkt van haar pad. 

{3:32} maar hij die alle dingen weet weet haar, en 

haar uit met zijn inzicht heeft gevonden: hij die bereid 

de aarde voor evermore heeft gevuld met fourfooted beesten: 

{3:33} hij die zendt weer licht, en het gaat, roept het 



opnieuw, en het hem bepaald met angst. 

{3:34} de sterren in hun horloges scheen, en verheugden zich: 

Wanneer hij hen roept, ze zeggen, hier worden wij; en dus met 

vrolijkheid ze Safan licht tot hem die hen. 

{3:35} dit is onze God, en er zal geen andere worden 

bij vergelijking van hem rekening voor 

{3:36} heeft ontdekte hij helemaal van kennis, en 

het heeft gegeven aan zijn knecht Jacob en Israël zijn 

geliefde. 

{3:37} Daarna deed hij shew zichzelf op aarde, en 

spraken met mannen. 

{4:1} Dit is het boek van de geboden van God, en 

de wet die voorgoed volhardt: alle zij dat houden zullen 

komen tot leven; maar zoals verlof zal sterven. 

{4:2} beurt thee, O Jacob en neemt bezit van het: lopen de 

aanwezigheid van het licht daarvan, opdat gij moogt worden 

verlicht. 

{4:3} geven uw eer naar de andere, noch de dingen die 

winstgevend vergaan aan een vreemde natie zijn. 

{4:4} O Israël, gelukkig zijn wij: voor dingen die aangenaam zijn 



aan God zijn aan ons bekend gemaakt. 

{4:5} worden van goede cheer, mijn volk, de memorial van 
Israël. 

{4:6} gij werden verkocht aan de Naties, niet voor [uw] 

vernietiging: maar aangezien gij God om toorn verplaatst, gij 
waart 

geleverd tot de vijanden. 

{4:7} want gij hem die je door te offeren gemaakt uitgelokt 

duivels en niet op God. 

{4:8} gij hebben vergeten de eeuwige God, dat bracht 

u en gij hebt Jeruzalem, die verpleegd u bedroefd. 

{4:9} voor toen ze zag dat de verbolgenheid Gods op komst 

u, zei ze, luister, O gij die over Sion woont: God 

heeft gebracht op mij grote rouw; 

{4:10} want ik zag de gevangenschap van mijn zonen en 
dochters, 

die de eeuwigheid gebracht op hen. 

{4:11} met vreugde heb ik voeden hen; maar zond hen weg 

met geween en rouw. 

{4:12} laat niemand zich verheugen over mij, een weduwe, en 



verlaten van velen, die voor de zonden van mijn kinderen ben 
links 

verlaten; omdat ze is afgeweken van de wet van God. 

{4:13} zij wist niet zijn inzettingen, noch liep in de manieren 

van zijn geboden, noch in de paden van discipline in trod 

zijn gerechtigheid. 

{4:14} laten dat dwell over Sion komen, en 

gedenkt de gevangenschap van mijn zonen en dochters, die 

de eeuwige heeft over hen gebracht. 

{4:15} want hij heeft een natie op hen van verre, bracht een 

schaamteloze natie, en van een vreemde taal, die noch 

oude man vereerd, noch kind medelijden. 

{4:16} deze hebben het meeslepen van de lieve geliefde 
kinderen 

van de weduwe, en links haar dat was alleen verlaten zonder 

dochters. 
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{4:17} maar wat kan ik u helpen? 

{4:18} want hij die deze plagen op u bracht zal 

leveren u uit de handen van uw vijanden. 

{4:19} ga je weg, O mijn kinderen, ga je weg: want ik 



ben woest gelaten. 

{4:20} ik heb uitgesteld naar de kleding van de vrede, en gelegd 
op 

mij de zak van mijn gebed: Ik zal huilen tot de 

Everlasting in mijn dagen. 

{4:21} zijn goede humeur, O mijn kinderen, roep de 

Heer, en hij zal u verlossen uit de kracht en de hand van 

de vijanden. 

{4:22} voor mijn hoop is in de eeuwige, dat hij zal redden 

u; en vreugde van de Heilige One, tot mij is gekomen omdat 

van de barmhartigheid dat snel tot u van komen zal de 

Everlasting onze Heiland. 

{4:23} want ik u stuurde met rouw en huilen: maar 

God zal geven u mij opnieuw met vreugde en blijdschap voor 

ooit. 

{4:24} zoals als nu de buren van Sion hebben gezien uw 

gevangenschap: zo zullen zij binnenkort uw heil zien van onze 

God die over u met grote heerlijkheid komen zal, en 

helderheid van de eeuwige. 

{4:25} mijn kinderen, lijden geduldig de toorn thats 



over u van God gekomen: voor uw vijand heeft vervolgd 

thee; maar kort gij zult zien zijn vernietiging, en zult 

loopvlak op zijn nek. 

{4:26} mijn gevoelige degenen ruwe manieren zijn gegaan, en 
werden 

meegenomen als een zwerm van de vijanden gevangen. 

{4:27} weest welgemoed, O mijn kinderen, en roep 

God: want gij zal worden herinnerd voor hem die deze bracht 

dingen op u. 

{4:28} voor als het was je geest om te gaan dwalen van God: Ja, 

teruggestuurd, hem zoeken tien keer meer. 

{4:29} want hij die deze plagen over u heeft gebracht 

legt u eeuwigdurende vreugde met uw zaligheid. 

{4:30} nemen een goed hart, O Jeruzalem: want hij die gaf 

u die naam zal u troosten. 

{4:31} ellendig zijn zij die geteisterd thee en verheugden zich 

over uw val. 

{4:32} ellendig zijn de steden die uw kinderen geserveerd: 

ellendig is ze dat uw zonen ontvangen. 

{4:33} voor als ze verheugden zich op uw ruïne, en blij met was 
uw 



vallen: zo zal ze zijn bedroefd voor haar eigen verlatenheid. 

{4:34} want ik zal het wegnemen van de vreugde van haar grote 

menigte en haar trots zullen worden omgezet in rouw. 

{4:35} voor brand treffen haar van de eeuwige zullen, 

lang te verduren; en ze zullen worden bewoond van duivels 
voor een 

geweldige tijd. 

{4:36} O Jeruzalem, kijk over je naar het Oosten, en 

Zie de vreugde die komt vergaan van God. 
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