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Susanna 

De geschiedenis van Susanna [in Daniel] 

Onderscheiden van het begin van Daniel, omdat er niet in 

het Hebreeuws, als noch de vertelling van Bel en de draak. 

{1:1} er woonde een man in Babylon, genaamd Joacim: 

{1:2} en hij nam een vrouw, wiens naam Susanna was, de 

dochter van Chelcias, een zeer eerlijke vrouw, en één die 
gevreesd 

de heer. 

{1:3} haar ouders waren ook rechtvaardig en onderwezen hun 

dochter volgens de wet van Mozes. 

{1:4} nu Joacim was een groot rijk man, en had een beurs 

tuin bij zijn huis: en tot hem zijn toevlucht de Joden; 

omdat hij meer geachte dan alle anderen was. 

{1:5} datzelfde jaar werden benoemd tot twee van de ouden 

van de mensen als rechters, zoals de heer sprak van, dat 

goddeloosheid kwam uit Babylon uit oude rechters, die 

leek te regeren de mensen. 



{1:6} deze houden veel in de Joacim house: en dat alles had 

alle aanklachten in wet kwam tot hen. 

{1:7} nu toen de mensen weg op de middag vertrokken, 

Susanna ging in haar echtgenoot in de tuin te lopen. 

{1:8} en de twee oudsten zag haar gaan in elke dag, en 

wandelen; zodat hun verlangen naar haar was ontstoken. 

{1:9} en ze geperverteerd van hun eigen gedachten, en draaide 

weg hun ogen, die zij niet zou kunnen tot de hemel zien, noch 

herinner me enkel oordelen. 

{1:10} en zij beiden raakten gewond met haar liefde, 

toch durfden niet één shew een ander zijn verdriet. 

{1:11} want zij beschaamd waren te verklaren hun lust, dat 

ze wilde doen met haar. 

{1:12} maar ze keek ijverig van dag tot dag te zien 

haar. 

{1:13} en de gezegd op de andere, laat ons nu gaan 

Home: want het etenstijd is. 

{1:14} dus wanneer zij waren gegaan, zij degene parted 

van de andere, en draaiende terug opnieuw kwamen ze bij de 

dezelfde plaats; en daarna hadden ze elkaar gevraagd de 



oorzaak, ze erkend hun lust: vervolgens benoemd tot ze een 

tijd beide samen, wanneer ze haar alleen zou kunnen vinden. 

{1:15} en het viel uit, als ze keek een fit tijd, ze ging 

in als voorheen met twee meiden alleen, en ze was verlangend 
om te 

wassen zichzelf in de tuin: want het was warm. 

{1:16} en er was geen lichaam er behalve de twee oudsten, 

die had zich verborgen, en keek haar. 

{1:17} dan zei ze tegen haar maids, Bring me olie en 

wassen van ballen, en sloot de tuin deuren, die ik kan wassen 

me. 

{1:18} en ze deed zoals ze beval hen, en sluit de 

Tuin deuren en ging zelf op ingewijd deuren naar 

halen van de dingen die ze had geboden hen: maar ze zagen 

niet de ouderlingen, omdat zij werden verborgen. 

{1:19} nu wanneer de maids waren verdwenen weer, de twee 

ouderlingen steeg, en liep tot haar, zeggende: 

{1:20} Zie, de tuin deuren gesloten zijn, dat geen mens kan 

Zie ons, en wij zijn verliefd op u; Daarom stemt tot 

ons en leugen met ons. 



{1:21} indien gij niet, zullen wij getuigen tegen u, 

dat een jonge man was met thee: en daarom gij 

en verdrijf thy meiden van thee. 

{1:22} dan Susanna zuchtte en zei, ik ben straitened op 

elke zijde: want als ik dit ding doet, het is de dood voor mij: als 
ik 

Doe het niet ik kan niet ontsnappen uw handen. 

{1:23} is beter voor mij om in uw handen vallen, en niet 

doen, dan om te zondigen in de ogen des Heren. 

{1:24} mee Susanna riep met luide stem: en de 

twee oudsten riep tegen haar. 

{1:25} vervolgens liep enerzijds, en de tuin deur geopend. 

{1:26} dus als de dienaren van het huis hoorde de schreeuw in 

de tuin, ze rende aanbelt ingewijd, om te zien wat was 

tot haar gedaan. 

{1:27} maar wanneer de oudsten hun zaak verklaarde, de 

personeelsleden waren zeer beschaamd: want er was nooit 
zo'n een 

verslag gemaakt van Susanna. 

{1:28} en het geschiedde de volgende dag, wanneer de mensen 



aan haar echtgenoot Joacim, de twee oudsten kwam werden 
geassembleerd 

ook vol ondeugend verbeelding tegen Susanna te zetten 

haar ter dood; 

{1:29} en stuur de mensen gezegd, van Susanna, de 

dochter van Chelcias, Joacim de vrouw. En dus ze stuurde. 

{1:30} dus kwam ze met haar vader en moeder, haar 

kinderen, en al haar verwanten. 

{1:31} nu Susanna een zeer delicate vrouw was, en 

Schoone aan behold. 

{1:32} en deze goddeloze mannen geboden te ontdekken haar 

gezicht, (want ze werd gedekt) dat zij zou worden gevuld met 
haar 

schoonheid. 

{1:33} daarom haar vrienden en allen die haar zag, huilde. 

{1:34} dan de twee oudsten stond in het midden van de 

mensen, en legden hun handen op haar hoofd. 

{1:35} en ze huilen keek omhoog naar de hemel: voor 

haar hart vertrouwd in de heer. 

{1:36} en de oudsten heeft gezegd, als we in de tuin liepen 

alleen, deze vrouw kwam met twee maids, en sluit de 



Tuin deuren, en de maids weggestuurd. 

{1:37} dan een jongeman, die er was verborgen, kwam tot 

haar, en lag bij haar. 
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{1:38} dan zijn we dat stond in een hoek van de tuin, 

het zien van deze goddeloosheid, liep tot hen. 

{1:39} en toen we hen samen, zag de man we 

kon niet houden: want hij sterker dan wij, en geopend was de 

deur, en sprong uit. 

{1:40} maar deze vrouw genomen hebbende, wij gevraagd wie 
de 

jonge man was, maar ze zou ons niet vertellen: deze dingen 
doen 

Wij getuigen. 

{1:41} dan de vergadering hen als degenen die geloofde 

waren de ouderlingen en de rechters van het volk: zodat ze 

haar veroordeeld ter dood. 

{1:42} dan Susanna riep met luide stem, en 

zei: O de eeuwige God, die weet de geheimen, en 

weet alle dingen voordat ze worden: 

{1:43} gij weet dat ze vals getuigenis hebben gedragen 



tegen mij, en zie, ik moeten sterven; Overwegende dat ik nooit 
deed 

zulke dingen als deze mannen hebben met kwade bedoelingen 
uitgevonden tegen 

me. 

{1:44} en de Here hoorde haar stem. 

{1u45} daarom wanneer ze werd geleid worden ter dood te 
brengen, de 

Lord opgewekt van de Heilige Geest van een jonge jeugd wiens 
naam 

Daniel was: 

{1:46} die riep met luide stem, ik ben duidelijk uit de 

bloed van deze vrouw. 

{1:47} dan alle mensen draaide ze naar hem toe, en 

zei: wat betekenen deze woorden die gij hebt gesproken? 

{1:48} dus zei hij permanent in het midden van hen, zijt gij 

dergelijke dwazen, gij zonen van Israël, dat zonder onderzoek 
of 

kennis der waarheid zult gij hebben een dochter van 
veroordeeld 

Israël? 

{1:49} terugkeren naar de plaats van uitspraak: want zij 



vals getuigenis tegen haar hebben gedragen. 

{1:50} daarom iedereen weer haast draaide, en 

de oudsten zeide tot hem: kom, zitten onder ons, en 

Shew het ons, zien God heeft u gegeven de eer van een 

Ouderling. 

Daniel {1:51} dan zeide tot hen, zet deze twee opzij 

een verre van een ander, en ik zal onderzoeken. 

{1:52} dus toen werden ze asunder één van de andere, 

Hij riep een van hen, en zeide tot hem: O gij dat kunst 

waxen oude in goddeloosheid, nu uw zonden die gij hebt 

begaan zonden aan het licht zijn gekomen. 

{1:53} want gij zijt uitspraak valse gedaan en zijt 

onschuldig veroordeeld en zijt laat schuldig onderweg gratis; 

zij de heer zegt, het onschuldig en rechtvaardigen zult gij 

niet doden. 

{1:54} nu dan, vertel als gij hebt gezien haar, me, onder 

Welke boom gij zaagt hen companying samen? Die 

beantwoord, onder een mastick boom. 

{1:55} en Daniel zei, zeer goed; gij hebt gelogen tegen 

uw eigen hoofd; want zelfs nu de engel Gods heeft 



de zin van God te snijden je in tweeën ontvangen. 

{1:56} dus hij hem opzij zette, en gebood om de 

andere, en zeide tot hem, O gij zaad van Israelieten, en niet 

van Juda, schoonheid heeft u bedrogen en lust heeft perverse 

uw hart. 

{1:57} zo gij behandeld hebben de dochters van Israël, 

en zij companied met je angst: maar de dochter van 

Juda zou zich niet aan uw goddeloosheid. 

{1:58} nu dus vertel me, onder welke boom deedt gij 

ze companying samen? Die antwoordde: onder een 

Holm boom. 

{1:59} toen zei Daniel unto hem, goed; gij hebt ook 

gelogen tegen uw eigen hoofd: voor de engel van God waiteth 

met het zwaard te snijden je in twee, dat hij u kan vernietigen. 

{1:60} met die alle de vergadering riep met een luid 

stem en geprezen God, die hen saveth die vertrouwen in hem. 

{1:61} en ze ontstaan tegen de twee oudsten, voor Daniel 

hen van vals getuigenis had bij hun eigen mond veroordeeld: 

{1:62} en volgens de wet van Mozes ze tot deden 



hen in zo'n soort zoals zij met kwade bedoelingen doen willen 
om hun 

buur: ze hen ter dood gebracht. Dus de onschuldige 

bloed werd dezelfde dag gered. 

{1:63} Daarom Chelcias en zijn vrouw prees God voor 

hun dochter Susanna, met Joacim haar echtgenoot, en alle 

de verwanten, omdat er geen oneerlijkheid in haar gevonden. 

{1: 64} vanaf die dag weer was Daniel had in billijk 

reputatie in de ogen van het volk 
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