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1 Maccabees 

Die eerste boek van die Maccabees 

{1:1} en dit gebeur, na daardie Alexander seun van Philip, 

die Macedonian, wat gekom het uit die land van Chettiim, het 

sin Darius koning van die Persians en Medes, dat hy 

reigned in sy plek, die eerste oor Griekeland, 

{1:2} gemaak baie oorloë en baie sterk hou, gewen 

en het die konings van die aarde, 

{1:3} deur tot in die uithoeke van die aarde gegaan en het 

buit van baie nasies, insomuch dat die aarde was stil 

voor hom; whereupon hy verhef en sy hart was 

opgelig word. 

{1:4} en hy het 'n magtige sterk gasheer en regeer 

oor lande, en nasies en konings, wat geword het 

sytakke vir hom. 

{1:5} en ná hierdie dinge het hy ineengestort siek en 
waargenome 

dat hy moet sterf. 



{1:6} wherefore hy sy dienaars genoem, soos was 

eervolle, en het is grootgemaak met hom uit sy 

jeug, en verdeel sy Koninkryk onder hulle, terwyl hy was 

nog lewendig. 

{1:7} so Alexander reigned twelves jaar, en dan gesterf het. 

{1:8} en sy dienaars kaal reël elke een in sy plek. 

{1:9} en na sy dood hulle almal sit krone op 

hulself; so het hul seuns na hulle jare: en 

euwels was vermenigvuldig in die aarde. 

{1:10} en daar gekom het uit hulle 'n aansteeklike wortel 

Antiochus Epiphanes, seun van Antiochus die koning, surnamed 

wat 'n gyselaar by Rome was, en hy reigned in die 

honderd en dertig en sewende jaar van die Koninkryk van die 

Grieke. 

{1:11} in daardie dae het daar uit Israel aansteeklike mans, 

wat oorgehaal baie sê, laat ons gaan en maak 'n 

verbond met die heidense wat rondom ons: vir sedertdien 

ons vertrek vanaf hulle ons baie hartseer gehad het. 

{1:12} sodat hierdie toestel plesier hulle goed. 

{1:13} en dan sekere van die mense was so vorentoe hierin, 



dat hulle gegaan het om die koning, wat hulle lisensie te doen 
het 

na die Ordonnansies van die heidene: 

{1:14} whereupon hulle 'n plek van oefening by gebou 

Jerusalem volgens die gebruike van die heidene: 

{1:15} gemaak self besny en forsook 

die Heilige verbond, en hulself by die heidense aangesluit 

en doen 'n loopring verkoop was. 

{1:16} nou wanneer die Koninkryk gestig is voor 

Antiochus, hy het gedink om te regeer oor Egipte wat hy dalk 

het die heerskappy van die twee ryke. 

{1:17} wherefore hy Egipte aangegaan het, met 'n groot 

menigte, strydwaens, olifante, en ruiters, en 'n 

groot vloot, 

{1:18} en oorlog teen Ptolemee koning van Egipte gemaak: 

maar Ptolemee was bang vir hom, en gevlug; en baie was 

gewond. 

{1:19} dus het hulle die sterk stede in die land van Egipte 

en hy het die buit daarvan. 

{1:20} en nadat daardie Antiochus Egipte, smitten het hy 



weer terug in die driehonderd veertig en derde jaar, en het 

teen Israel en Jerusalem met 'n groot menigte, 

{1:21} aangegaan trots die heiligdom, en het 

weg die goue altaar, en die candlestick van lig, en al 

die vaartuie daarvan, 

{1:22} en die tafel van die shewbread, en die skink 

bloedvate, en die skale. en die censers van goud, en die sluier, 

en die kroon en die goue ornamente wat voorheen 

die tempel, alles wat hy getrek. 

{1:23} hy het ook die silwer en die goud, en die 

kosbare vaartuie: ook hy het geneem die versteekte treasures 
wat hy 

gevind. 

{1:24} en wanneer hy geneem het al weg, hy het in sy 

eie grond, met 'n groot slagting gemaak, en baie gepraat 

trots. 

{1:25} dus was daar 'n groot rou in Israel, in 

elke plek waar hulle is; 

{1:26} sodat die prinse en ouderlinge mourned, die Maagde 

en jong mans was swak, gemaak en die skoonheid van vroue 



verander. 

{1:27} elke bruidegom het lamentation, en sy 

sit in die huwelik kamer was in bekommernis, 

{1:28} die grond ook was geskuif vir die inwoners 

daarvan, en al die huis van Jakob was oortrek met 

verwarring. 

{1:29} en na twee jaar ten volle verval die koning gestuur sy 

Hoof versamelaar van Huldeblyk aan die stede van Juda, wat 
gekom het 

vir Jerusalem met 'n groot menigte, 

{1:30} en het peaceable woorde vir hulle, maar almal was 

bedrog: vir wanneer hulle hom gegee het credence, Hy val 

skielik op die Stad, en smote dit baie seer, en 

vernietig baie mense van Israel. 

{1:31} en wanneer hy het geneem die buit van die Stad, hy 

stel dit op vuur, en die huise en mure daarvan af getrek 

aan elke kant. 

{1:32} maar die vroue en kinders het hulle gevange, en 

besit die beeste. 

{1:33} dan builded hulle die Stad van Dawid met 'n groot 



en sterk muur, en met magtige torings, en het dit 'n 

sterk hou vir hulle. 

{1:34} en hulle sit daarin 'n sondige nasie, aansteeklike mans, 

en hulleself daarin kry. 

{1:35} hulle gestoor word dit ook met armour en proviand, en 

wanneer hulle gekom saam die buit van Jerusalem, 

hulle hulle daar gelê, en so hulle geword het 'n seer snare: 
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{1:36} want dit was 'n plek om te lê teen wag in die 

heiligdom, en 'n bose vyand na Israel. 

{1:37} dus werp hulle onskuldige bloed op elke kant van die 

heiligdom, en dit besoedel: 

{1:38} Insomuch dat die inwoners van Jerusalem gevlug 

as gevolg van hulle: whereupon die Stad gemaak was 'n 

bewoning van vreemdelinge, en geword vreemde aan diegene 
wat 

is gebore in haar; en haar eie kinders haar gelaat. 

{1:39} haar heiligdom was uitgelê is afval soos 'n Wildernis, 
haar 

feeste was omskep in mourning, haar sabbaths in 

haar haar eer in minagting. 



{1:40} soos was haar heerlikheid, so was haar dishonour 

toegeneem, en haar Robberts Swart is omskep in rou. 

{1:41} king verder Antiochus geskryf om sy hele 

Koninkryk, dat alles behoort een mense, 

{1:42} en elkeen moet sy wette laat: sodat al die 

heidense ooreengekom volgens die gebod van die koning. 

{1:43} Ja, baie ook van die Israeliete het dit toegelaat om sy 

godsdiens, opgeoffer vir afgod en profaned die Sabbat. 

{1:44} vir die koning het briewe deur boodskappers vir 
gestuurde 

Jerusalem en die stede van Juda wat hulle moet volg die 

vreemde wette van die land, 

{1:45} en verbied burnt offers, en opoffering, en 

drink offers in die tempel; en dat hulle moet profane 

die sabbaths en fees dae: 

{1:46} en besoedel die heiligdom en Heilige mense: 

{1:47} altare, en baadjies en chapels van afgod, op te stel en 

offer varkenspest se vlees, en onrein diere: 

{1:48} dat hulle ook hul kinders moet laat 

besny, en maak hul siele hel met al 



wyse van uncleanness en profanation: 

{1:49} aan die einde hulle dalk vergeet die Wet, en verander 

al die Ordonnansies. 

{1:50} en elkeen sou nie volgens die 

gebod van die koning, het hy gesê, hy moet sterf. 

{1:51} op die selfsame wyse geskryf het hy na sy hele 

Koninkryk, en aangestelde overseers oor al die mense, 

bevelend die stede van Juda te offer, Stad deur die Stad. 

{1:52} en dan baie van die mense was ingesamel vir hulle, 

te wete elke een wat forsook die Wet; en so hulle 

toegewyde euwels in die grond; 

{1:53} en gery het die Israeliete in geheime plekke, selfs 

wheresoever hulle kon vlug vir succour. 

{1:54} nou die Vyftiende dag van die maand Casleu, in die 

honderd veertig en vyfde jaar, hulle stel die abomination van 

verwoesting op die altaar, en builded sal altare dwarsdeur 

die stede van Juda aan elke kant; 

{1:55} en brand wierook op die deure van hul huise, en 

in die strate. 

{1:56} en wanneer hulle het huur in stukke die boeke van die 



Wet wat hulle gevind, hulle hulle met vuur verbrand. 

{1:57} en elkeen is gevind met enige die boek van 

die testament, of indien enige verbind tot die Wet, die koning 
se 

gebod was, dat hulle moet sit hom dood. 

{1:58} dus het hulle deur hul gesag vir die Israeliete 

elke maand, tot soveel as was gevind in die stede. 

{1:59} nou vyf en 20ste dag van die maand hulle 

offer het op die sal altaar, wat was op die altaar van 

God. 

{1:60} op watter tyd volgens die gebod 

hulle sit om te dood sekere vroue, wat veroorsaak het hul 

kinders moet besny word. 

{1:61} en hulle die kleingoed oor hul nekke, opgehang en 

hul huise geplunder, en het die hulle wat besny het 

hulle. 

{1:62} Howbeit baie mense in Israel was heeltemal opgelos en 

bevestig in hulself nie tot enige onrein ding eet. 

{1:63} daarom die eerder te sterf, dat hulle nie dalk 

besoedel met vleis, en dat hulle nie die Heilige dalk profane 



verbond: so dan hulle gesterf het. 

{1:64} en daar was baie groot toorn op Israel. 

{2:1} in daardie dae ontstaan Mattathias die seun van 
Johannes, die 

seun van Simeon, 'n priester van die seuns van Joarib, van 

Jerusalem, en het in Modin. 

{2:2} en hy het vyf seuns, Joannan, genoem Caddis: 

{2:3} Simon; genoem Thassi: 

{2:4} Judas, wat was Maccabeus genoem: 

{2:5} Eleazar, genoem Avaran: en Jonathan, wie se 

van was Apphus. 

{2:6} en toe hy sien die blasphemies wat was 

gepleeg in Juda en Jerusalem, 

{2:7} hy gesê, Wee my! Daarom is ek gebore om te sien 

Hierdie ellende van my volk, en van die Heilige Stad, en om stil 
te 

daar, wanneer dit in die hand van die vyand, afgelewer is en 

die heiligdom in die hand van vreemdes? 

{2:8} haar tempel geword soos 'n man sonder eer. 

{2:9} haar heerlike vaartuie is meegevoer in captivity, 

haar babas is weggeroof in die strate, haar jong mans met die 



swaard van die vyand. 

{2:10} watter nasie het nie het 'n deel in sy Koninkryk 

en gekry van haar bederf? 

{2:11} al haar ornamente is weggeneem; van 'n gratis 

vrou sy is raak 'n bondslave. 

{2:12} en, kyk, ons heiligdom, selfs ons skoonheid en 

ons heerlikheid, is afval gelê, en die heidene het dit profaned. 

{2:13} aan watter kant dus moet ons leef langer? 
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{2:14} dan Mattathias en sy seuns huur hulle klere, 

sit op sackcloth en mourned baie sore. 

{2:15} in die beteken terwyl die koning se amptenare, soos 

verplig die mense tot revolt, tot in die Stad Modin, gekom 

maak hulle offer. 

{2:16} en toe baie van Israel vir hulle, 

Mattathias ook en sy seuns bymekaar gekom. 

{2:17} dan Beantwoord die koning se beamptes, en gesê: 

Mattathias op hierdie wyse, u kuns 'n liniaal en 'n eervolle 

en groot man in hierdie Stad, en versterk met seuns en 

broeders: 



{2:18} nou dus u eerste kom, en vervul die 

koning se gebod, soos as al die heidense gedoen het, 

Ja, en die mans van Juda ook, en soos bly by 

Jerusalem: so sal u en u huis word in die aantal 

die koning se vriende, en u en u kinders mag wees 

vereer met silwer en goud, en baie belonings. 

{2:19} dan Mattathias beantwoord en het met 'n harde 

stem, al is al die nasies wat onder die koning se 

heerskappy aan hom gehoorsaam, en val weg elke een van die 

godsdiens van hul pa's, en gee toestemming tot sy 

GEBOOIE: 

{2:20} tog sal ek en my seuns en my broeders loop 

die verbond van ons vaders. 

{2:21} God verbied dat ons moet forsake die Wet en die 

Ordonnansies. 

{2:22} ons sal nie hearken aan die koning se woorde, om te 
gaan 

van ons godsdiens, óf op die regterhand, of links. 

{2:23} nou wanneer het verlaat hy spreek hierdie woorde, daar 

kom een van die Jode in die sig van almal te offer op die 



altaar wat was by Modin, volgens die koning se 

gebod. 

{2:24} watter ding wanneer Mattathias gesien het, was hy 

aangesteek met ywer, en sy leisels trembled, nóg kon hy 

forbear om shew sy woede volgens oordeel: daarom 

Hy het gehardloop, en het hom op die altaar. 

{2:25} ook die koning se Kommissaris, wat verplig 

mans om te offer, hy vermoor op daardie tyd, en die altaar hy 

trek. 

{2:26} dus behandel hy met ywer vir die Wet van God soos as 

Phinees het vir Zambri die seun van Salom. 

{2:27} en Mattathias gehuil regdeur die Stad met 'n 

harde stem, sê, want elkeen is ywerige van die Wet, en 

maintaineth die verbond, laat hom my volg. 

{2:28} sodat hy en sy seuns gevlug in die berge, en links 

hulle het alles wat ooit in die Stad. 

{2:29} dan baie wat gesog geregtigheid en oordeel 

afgegaan in die Wildernis te woon daar: 

{2:30} beide hulle, en hul kinders, en hul vrouens; en 

hul beeste; omdat teëspoede verhoog sore op hulle. 



{2:31} nou wanneer dit was vertel die koning se bediendes, en 
die 

gasheer wat in Jerusalem, in die Stad van Dawid, was dat 
sekere 

mans, wat die koning se gebod gebreek het, was weg 

af in die geheime plekke in die woestyn, 

{2:32} hulle agtervolg nadat hulle 'n groot getal, en 

Hy breek hulle, hulle kamp opgeslaan teen hulle, en 

oorlog teen hulle op die Sabbat dag gemaak. 

{2:33} en hulle vir hulle gesê: laat dit wat julle het 

voldoende tot nou toe; na vore kom, en doen volgens die 

gebod van die koning, en julle sal lewe. 

{2:34} maar hulle het gesê: Ons sal nie na vore kom, nie een sal 

ons doen die koning se gebod, om profane die Sabbat dag. 

{2:35} so dan gee vir hulle die stryd teen alle spoed. 

{2:36} howbeit hulle antwoord hulle nie, hulle nóg uitbring 

'n klip by hulle nóg skip die plekke waar hulle lê weggesteek; 

{2:37} maar gesê, laat ons alles in ons innocency sterf: hemel 

en aarde sal getuig vir ons, dat julle sit ons dood 

wrongfully. 

{2:38} sodat hulle opgestaan het teen hulle in die stryd op die 



Sabbat, en hulle het hulle, met hul vrouens en kinders 

en hul beeste, na die nommer van 'n duisend mense. 

{2:39} nou wanneer Mattathias en sy vriende verstaan 

hiervan, hulle mourned vir hulle reg seer. 

{2:40} en een van hulle het gesê na 'n ander, as ons almal doen 

ons broeders gedoen het, en nie veg vir ons lewens en wette 

teen die heidense, hulle sal nou vinnig wortel ons uit van die 

aarde. 

{2:41} op daardie tydstip dus hulle georden, sê, 

Elkeen wat sal kom om die stryd met ons op die Sabbat 

dag, ons sal veg teen hom; nóg sal ons sterf almal, as ons 

broeders wat was murdered im die geheime plekke. 

{2:42} dan kom daar vir hom 'n maatskappy van 

Assideans wat selfs al soos magtige mans van Israel, was 

was vrywillig gewy aan die Wet. 

{2:43} ook al hulle wat gevlug vir vervolging aangesluit 

self vir hulle, en was 'n bly vir hulle. 

{2:44} sodat hulle hul kragte saamgesnoer en smote sondige 
mans 

in hul woede en aansteeklike mans in hul toorn: maar die res 



gevlug na die heidense vir succour. 

{2:45} dan Mattathias en sy vriende gegaan het ronde oor, 

en trek af die altare: 

{2:46} en wat kinders soever hulle gevind binne die 

kus van Israel besny, diegene hulle besny 

kragtige dade. 

{2:47} hulle ook na die trotse mans, nagestreef word en die 

werk prospered in hul hand. 

{2:48} sodat hulle verhaal die Wet uit die hand van die 

Heidene nie, en uit die hand van die Konings, nie een gely het 
hulle 

die sondaar tot triomf. 

{2:49} nou wanneer die tyd geteken het naby daardie 
Mattathias 

moet sterf, hy vir sy seuns gesê: nou het trots en 

teregwysing gekry krag, en die tyd van vernietiging, en die 

toorn van wees: 
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{2:50} nou dus, my seuns, word julle ywerige vir die Wet, 

en gee jou lewe vir die verbond van jou vaders. 

{2:51} oproep tot gedagtenis watter handelinge ons pa's het in 



hul tyd; so sal julle groot eer ontvang en 'n 

ewige naam. 

{2:52} was nie Abraham getrou in versoeking, gevind 

en dit was toegeskrewe vir hom vir geregtigheid? 

{2:53} Josef in die tyd van sy nood gehou die 

gebod en Here van Egipte gemaak. 

{2:54} Phinees ons Vader in die ywerige en vurige 

verkry die verbond van 'n ewige priesterdom. 

{2:55} Jesus vir vervulling van die woord was 'n regter in 
gemaak 

Israel. 

{2:56} Caleb vir dra getuie voor die gemeente 

ontvang die erfenis van die land. 

{2:57} David om barmhartig besit is die troon van 

'n ewige Koninkryk. 

{2:58} Elía vir ywerige en vurige vir die Wet was 

opgeneem na die hemel. 

{2:59} Ananias, Azarias en Misael, deur glo was 

gered uit die vlam. 

{2:60} Daniel vir sy innocency was gelewer vanaf die 



mond van leeus. 

{2:61} en dus oorweeg om julle dwarsdeur alle eeue, wat 

niks wat hul vertroue in hom stel oorkom moet word. 

{2:62} vrees nie dan die woorde van 'n sondige mens: vir sy 

heerlikheid moet mis en wurms. 

{2:63} tot dag hy mag word opgelig word en om morrow moet 
hy 

nie gevind word nie, want hy is terug in sy stof, en sy 

denke is kom tot niks. 

{2:64} Wherefore julle my seuns, word wyd en shew 

julle manne in die namens van die Wet; vir daardeur sal julle 

verkry heerlikheid. 

{2:65} en kyk, ek weet dat jou broer Simon is 'n 

man aan 'n advokaat geregverdig, gee oor aan hom altyd: hy 
moet 'n 

Vader vir julle. 

{2:66} as vir Judas Maccabeus, hy het is magtige en 

sterk, selfs van sy jeug op: laat hom jou kaptein, en 

stry die stryd van die mense. 

{2:67} neem ook vir julle almal wat die Wet nakom 

en avenge julle die verkeerde van jou mense. 



{2:68} oortree ten volle die heidense, en ag te neem 

die GEBOOIE van die Wet. 

{2:69} sodat hy het hulle geseën, en was ingesamel om sy 

pa's. 

{2:70} en hy het gesterf in die driehonderd veertig en sesde 
jaar, 

en sy seuns hom begrawe in die sepulchres van sy vaders by 

Modin, en alle Israel gemaak groot lamentation vir hom. 

{3:1} dan sy seun Judas, genaamd Maccabeus, opgestaan in 

sy plek. 

{3:2} en al sy broers het hom gehelp, en so het al hulle 

wat gehou met sy pa, en hulle geveg met cheerfulness 

die stryd van Israel. 

{3:3} so hy genader sy mense groot eer, en sit 'n 

breastplate as 'n reus, en girt sy strydbare harness oor 

hom, en hy het gevegte, beskerming van die gasheer met sy 
swaard. 

{3:4} in sy dade hy was soos 'n Leeu en soos 'n Leeu se whelp 

brullende vir sy prooi. 

{3:5} want hy agtervolg die goddelose gegee, en hulle uit, 
gesoek 



en op daardie vexed sy mense verbrand. 

{3:6} wherefore die aansteeklike ingekrimp het uit hom, en 

al die werkers van ongeregtigheid was ontsteld, want redding 

prospered in sy hand. 

{3:7} hy grieved ook baie konings, en Jacob bly gemaak 

met sy dade, en sy memorial vir ewig geseën is. 

Verder het {3:8} hy gegaan het deur die stede van Juda, 

vernietiging van die goddelose uit hulle, en draai weg toorn 

van Israel: 

{3:9} sodat hy was veral bekend vir die kardinale deel van die 

aarde, en hy ontvang vir hom soos was gereed om te gaan. 

{3:10} dan Apollonius versamel die heidene saam, 

en 'n groot leër uit Samaria, om te veg teen Israel. 

{3:11} watter ding wanneer Judas waargeneem en hy het 
weggegaan 

om te voldoen aan hom, en so het hy hom smote, en het hom: 
baie ook 

val slain, maar die res gevlug. 

{3:12} daarom Judas het hul buit, en Apollonius se 

swaard ook, en daarmee hy sy hele lewe lank geveg. 

{3:13} nou wanneer Seron, 'n Prins van die leër van Sirië, 



gehoor sê dat Judas gekom vir hom 'n menigte en 

maatskappy van die proses om uit te gaan saam met hom 
oorlog; 

{3:14} het hy gesê, ek sal my kry 'n naam en eer die 

Koninkryk; want ek sal gaan veg met Judas en hulle wat is 

met hom, verag wat die koning se gebod. 

{3:15} sodat hy hom gereed om te gaan gemaak, en daar het 

met hom 'n magtige leër van die goddelose om hom te help, en 
om 

word avenged van die kinders van Israel. 

{3:16} en wanneer hy kom naby aan die gang op van 

Bethhoron, Judas het weggegaan om te ontmoet hom met 'n 
klein 

maatskappy: 

{3:17} wat, wanneer hulle gesien het die gasheer kom ontmoet 

hulle, genoemde vir Judas, hoe sal ons in staat wees, om so 
paar, 

om te veg teen so groot 'n menigte en so sterk, sien ons 

is gereed om met dowwe vas al hierdie dag? 

{3:18} vir wie Judas het geantwoord: dit is geen harde saak 

vir baie moet toesluit in die hande van 'n paar; en met die 



God van die hemel dis al een, te lewer met 'n groot menigte, 

of 'n klein maatskappy: 

{3:19} vir die oorwinning van stryd staan hy vir nie in die 

menigte van 'n gasheer; maar krag kom uit die hemel. 
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{3:20} hulle kom teen ons in baie trots en ongeregtigheid 

vernietig ons, en ons vrouens en kinders, en bederf ons: 

{3:21} maar ons veg vir ons lewens en ons wette. 

{3:22} wherefore die Here self sal hulle omver 

voor ons gesig: en as jy, word julle nie bang vir hulle. 

{3:23} nou sodra hy het opgehou praat, hy ingespring 

skielik op hulle, en so Seron en sy leër was 

overthrown voor hom. 

{3:24} en hulle agtervolg hulle uit die gang af van 

Bethhoron vir die gewone, waar was weggeroof oor agt 

honderd mans van hulle; en die oorblyfsel gevlug na die land 
van 

die Filistyne. 

{3:25} dan begin die vrees van Judas en sy broeders, en 

'n uitverkorenes groot vrees, om te val op die nasies ronde 



oor hulle: 

{3:26} Insomuch soos sy roem het gekom vir die koning, en al 

nasies gepraat van die gevegte van Judas. 

{3:27} nou wanneer koning Antiochus het gehoor hierdie dinge, 
hy 

was vol wees: wherefore hy gestuur en versamel 

saam al die magte van sy realm, selfs 'n baie sterk leër. 

{3:28} hy geopen ook sy skat, en sy soldate gegee het 

betaal vir 'n jaar, bevelend hulle om gereed te wees 
whensoever 

Hy moet dit nodig het. 

{3:29} nietemin, toe hy gesien het dat die geld van sy 

skatte het misluk en dat die tributes in die land was 

klein, as gevolg van die dissension en plaag, wat hy gehad het 

gebring op die grond in die afskaffing van die wette wat het 

is van die ou tyd; 

{3:30} hy gevrees dat hy nie behoort te dra die 

heffings langer, nóg om sulke geskenke om te gee sodat 

kwistig soos hy gedoen het voor: want hy het abounded bo die 

die konings wat voor hom was. 

{3:31} wherefore, wat grootliks verleë in sy gees, hy 



vasbeslote om te gaan in Persië, daar neem die tributes van die 

lande, en te veel geld insamel. 

{3:32} sodat hy links Lysias, 'n edelman, en een van die 

bloed koninklike, toesig moet hou oor die sake van die koning 
uit die rivier 

Euphrates tot by die grens van Egipte: 

{3:33} en grootmaak van sy seun Antiochus, totdat hy kom 

weer. 

{3:34} verder hy gelewer vir hom die helfte van sy 

magte, en die olifante, en het hom beheer van alle dinge 

dat hy sou gedoen het, as hulle wat het ook rakende 

in Juda en Jerusalem: 

{3:35} te wete, dat hy moet stuur 'n weermag teen hulle, 

te vernietig en wortel uit die krag van Israel, en die 

remnant van Jerusalem, en hul memorial uit wegvat 

daardie plek; 

{3:36} en dat hy moet vreemdelinge plaas in al hul 

kwarte, en hul grond deur baie verdeel. 

{3:37} sodat die koning het die helfte van die kragte wat 

gebly, en vertrek van Antioch, sy koninklike Stad, die 



honderd veertig en sewende jaar; en geslaag het die rivier 

Euphrates, wat hy deur die hoë lande gegaan. 

{3:38} dan Lysias gekies het Ptolemee die seun van 

Dorymenes, Nicanor en Gorgias, magtige mans van die 

koning se vriende: 

{3:39} en daarmee hy veertig duisend footmen, gestuur 

en sewe duisend ruiters, gaan in die land van Juda, 

en om dit te vernietig, soos die koning beveel het. 

{3:40} sodat hulle het weggegaan met al hul krag en gekom 

en staandak deur Emmaus in die gewone land. 

{3:41} en die handelaars van die land, gehoor die 

roem van hulle, het silwer en goud baie, met 

bediendes, en kom in die kamp te koop die kinders van 

Israel vir slawe: 'n krag ook van Sirië en die grond van die 

Filistyne by hulself tot by hulle aangesluit. 

{3:42} nou wanneer Judas en sy broeders gesien het wat 

ellendes was vermenigvuldig, en dat die magte het encamp 

hulself in hul rande: want hulle het geweet hoe die koning het 

gebod om te vernietig die mense gegee en uiters 

skaf hulle; 



{3:43} hulle een na die ander, het gesê laat ons herstel die 

decayed fortuin van ons mense, en laat ons veg vir ons 

mense en die heiligdom. 

{3:44} dan was die gemeente ingesamel saam, wat 

hulle is dalk gereed vir die stryd, en wat hulle kan bid, en 

Vra genade en deernis. 

{3:45} nou Jerusalem as 'n Wildernis leemte lê, was daar 

nie een van haar kinders wat gegaan het in of uit: die heiligdom 
ook 

vertrap was af, en vreemdelinge gehou die sterk hou; die 

heidense het hul bewoning in daardie plek; en vreugde was 
geneem 

uit Jakob, en die pyp met die harp opgehou. 

{3:46} wherefore die Israeliete aanmekaargesit hulself 

bymekaar, en het gekom om Maspha, over against 
Jerusalem; vir 

in Maspha is die plek waar hulle aforetime in gebid 

Israel. 

{3:47} dan hulle daardie dag niks geëet, en sit op sackcloth, 

en gooi as op hul koppe, en huur hulle klere, 

{3:48} en gelê waarin die boek van die Wet, open die 



heidense het gesoek na verf die gelykenis van hul beelde. 

{3:49} hulle het ook die priesters se klere, en die 

firstfruits, en die tithes: en die Nazarites hulle geroer, 

wat het hul dae bereik. 

{3:50} dan gehuil hulle met 'n harde stem teenoor hemel, 

sê: wat moet ons doen met hierdie, en whither sal ons 

dra hulle weg? 

{3:51} vir u heiligdom vertrap af en profaned, 

en u priesters in bekommernis, en lae gebring. 

{3:52} en lo, die heidense aanmekaarsit saam teen 

ons vernietig ons: watter dinge hulle teen ons, dink u 

knowest. 

{3:53} hoe sal ons in staat wees om te staan teen hulle, 
behalwe 

u, O God, wees ons help? 
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{3:54} dan sounded hulle met TROMPETTE en roep met 'n 

harde stem. 

{3:55} en nadat hierdie Judas bevestig owerstes oor die 

mense, selfs owerstes oor duisend en oor honderde, 



en oor vyftigs en oor tien. 

{3:56} maar soos soos huise gebou was, of het 

vrouens, verloof was wingerde plant, of was 

bang, daardie hy beveel dat hulle moet weer terugkom, elke 

mens na sy eie huis, volgens die Wet. 

{3:57} sodat die kamp verwyder, en aangebied by die suide 

kant van Emmaus. 

{3:58} en Judas het gesê, julle Bewapen, en word wyd 

mans, en kyk wat julle word in gereedheid teen die oggend, 

dat julle met hierdie nasies wat aanmekaarsit veg mag 

saam teen ons vernietig ons en ons heiligdom: 

{3:59} want dit is beter vir ons om te sterf in die stryd, as om te 
kyk 

die toon rampspoed aan van ons mense en ons heiligdom. 

{3:60} Nevertheless, as die wil van God is in die hemel, so 

Laat hom doen. 

{4:1} toe het Gorgias vyf duisend footmen, en 'n 

duisend van die beste ruiters, en verwyder uit die 

kamp deur nag; 

{4:2} aan die einde hy dalk jaag by die kamp van die 



Jode, en hulle skielik smite. En die mans van die vesting 

was sy gidse. 

{4:3} nou toe Judas hoor daarvan hy homself verwyder, 

en die wyd mans met hom, dat hy die koning se dalk smite 

weermag wat by Emmaus, was 

{4:4} terwyl nog die kragte is versprei vanaf die 

kamp. 

{4:5} in die gemiddelde seisoen Gorgias gekom het deur die nag 
in die 

kamp van Judas: en toe hy geen man daar gevind, hy gesoek 

hulle in die berge: vir gesê hy, hierdie two vlug vanaf 

ons 

{4:6} maar sodra dit was dag, Judas shewed homself in 

die gewone met drie duisend mans, wat nogtans het 

nóg armour, nóg swaarde om hul gedagtes. 

{4:7} en hulle het die kamp van die heidense, wat dit was 

sterk en goed ingespan, en compassed ronde oor met 

waens; en hierdie was deskundige van oorlog. 

{4:8} dan gesê het Judas aan die manne wat saam met hom, 
vrees 

julle nie hul menigte, word nóg julle bang vir hul aanranding. 



{4:9} onthou hoe ons pa's is gelewer in die 

Rooi see toe Farao agtervolg hulle met 'n leër. 

{4:10} nou dus laat ons huil tot by die hemel, as 

peradventure die Here sal Ontferm op ons, en 

Onthou die verbond van ons vaders, en hierdie leër vernietig 

voor ons gesig hierdie dag: 

{4:11} dat sodat al die heidense mag weet dat daar een 

wat hy red en saveth Israel. 

{4:12} en dan die vreemdelinge op hul oë opgelig en gesien 

hulle kom over against hulle. 

{4:13} wherefore hulle het uit die kamp na stryd; maar 

hulle wat saam met Judas sounded hul TROMPETTE. 

{4:14} sodat hulle stryd, aangesluit en die heidense 

discomfited in die gewone gevlug. 

{4:15} Howbeit al die hindmost van hulle was weggeroof met 

die swaard: vir hulle agtervolg hulle vir Gazera, en vir die 

vlaktes van Idumea, en Azotus en Jamnia, sodat daar 

was weggeroof van hulle op 'n drie duisend mans. 

{4:16} dit gedoen, Judas het weer teruggekeer met sy leër van 

voortsetting van hulle, 



{4:17} en vir die mense gesê word nie gulsige van die bederf 

nademaal daar is 'n stryd voor ons, 

{4:18} en Gorgias en sy gasheer is hier deur ons in die 

Berg: maar staan julle nou teen ons vyande, en 

hulle oorkom, en nadat dit julle kan dan met volle 
vrymoedigheid neem die buit. 

{4:19} as Judas was tog spreek hierdie woorde, daar 

verskyn 'n deel van hulle soek uit die berg: 

{4:20} wat wanneer hulle beskou dat die Jode sit het 

hul gasheer te vlug en brand was die tente; vir die rook 

wat was gesien verklaarde wat gedoen is: 

{4:21} wanneer daarom beskou hulle hierdie dinge, hulle 

was bang baie seer, en hy sien ook die gasheer van Judas in die 

Plain gereed om te veg, 

{4:22} hulle het elkeen in die land van vreemdelinge gevlug. 

{4:23} dan Judas teruggekeer om te bederf die tente, waar hulle 

het baie goud, en silwer en blou sylint en pers van die 

see, en groot rykdom. 

{4:24} hierna hulle het huis toe gegaan, en 'n lied van gesing 

danksegging, en die Here in die hemel geprys: want dit is 



goed, want sy genade endureth vir ewig. 

{4:25} dus Israel het 'n groot verlossing daardie dag. 

{4:26} nou al die vreemdelinge dat ontsnap het gekom en 

vertel Lysias wat gebeur het: 

{4:27} wat, toe hy hoor daarvan, was confounded en 

ontmoedig, want nóg sulke dinge soos hy sou was 

gedoen vir Israel, nóg sulke dinge soos die koning beveel 

hom was kom om te slaag. 

{4:28} die volgende jaar dus volg Lysias ingesamel 

saam threescore duisend keuse mans van voet, en vyf 

duisend ruiters, dat hy hulle dalk subdue. 

{4:29} sodat hulle in Idumea gekom, en hul tente aangebied 

by Bethsura, en Judas ontmoet hulle met tien duisend mans. 

{4:30} en toe hy sien daardie magtige leër, hy het gebid en 

genoemde, geseënd kuns u, O Verlosser van Israel, wat quell 
het 

die geweld van die magtige man deur die hand van u dienaar 

David, en gavest die leër van vreemdelinge in die hande van 

Jonathan die seun van Saulus, en sy armourbearer; 

{4:31} skakel op hierdie leër in die hand van u volk Israel, 



en laat hulle confounded in hul krag en ruiters: 
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{4:32} maak hulle van geen moed, en veroorsaak dat die 

durf bring van hul krag val weg, en laat hulle bewe 

hul vernietiging: 

{4:33} uitgebring hulle met die swaard van hulle wat lief 

jou, en laat almal wat u naam ken prys u met 

danksegging. 

{4:34} sodat hulle aangesluit stryd; en daar was weggeroof van 
die 

gasheer van Lysias omtrent vyf duisend mans, selfs voordat 
hulle 

was hulle weggeroof. 

{4:35} nou wanneer Lysias het gesien sy weermag sit om te 
vlug, en 

die manliness van Judas se soldate, en hoe hulle gereed was 

óf om te leef of sterf kragtige dade, hy het in Antiochia, en 

versamel saam 'n geselskap van vreemdelinge, en gemaak het 

sy leër groter as wat dit was, hy voornemens kom weer in 

Judea. 

{4:36} dan gesê het Judas en sy broeders, kyk, ons 



vyande is discomfited: laat ons optrek om te reinig en 

wy die heiligdom. 

{4:37} op dit vergader al die gasheer self 

saam, en in mount Laatkommery – opgeskuif. 

{4:38} en wanneer hulle gesien het die heiligdom verlate, en die 

altaar profaned, en die hekke verbrand, en struike groei 

in die howe soos in 'n bos, of in een van die berge, Ja, 

en die priesters se kamers getrek af; 

{4:39} hulle huur hul klere, en groot gemaak 

lamentation en spelers as op hul koppe, 

{4:40} en plat op die grond op hul gesigte, neergeval 

Feesgangers 'n alarm met die TROMPETTE en gehuil teenoor 

hemel. 

{4:41} dan Judas aangestel sekere mans om te veg teen 

diegene wat was in die vesting, totdat hy skoongemaak het die 

heiligdom. 

{4:42} sodat hy het priesters van blameless gesprek, gekies 

soos het plesier in die Wet: 

{4:43} wat skoongemaak die heiligdom, en kaal uit die 

besoedel klippe in 'n onrein plek. 



{4:44} en toe as hulle geraadpleeg wat om te doen met die 

altaar van burnt offers, wat was profaned; 

{4:45} hulle het gedink dit beste trek dit af, sodat dit moet 

word 'n skande om hulle, omdat die heidene het dit besoedel: 

Daarom trek hulle dit af, 

{4:46} en gelê op die klippe in die berg van die 

tempel in 'n gerieflike plek, totdat daar kom moet 'n 

profeet om shew wat daarmee gedoen moet word. 

{4:47} dan hulle hele klippe volgens die Wet, het 

en bou 'n nuwe altaar volgens die voormalige; 

{4:48} en bestaan uit die heiligdom, en die dinge wat 

was binne die tempel, en die howe hallowed. 

{4:49} hulle het ook nuwe Heilige bloedvate, en in die 

tempel gebring hulle die candlestick, en die altaar van verbrand 

offers, en van speserye, en die tafel. 

{4:50} en op die altaar verbrand hulle speserye, en die 

lampe wat was op die candlestick hulle neergedaal, dat hulle 

dalk gee lig in die tempel. 

{4:51} verder hulle stel die brode op die tafel, en 

sprei die veils, en klaar al die werke wat hulle 



het begin maak. 

{4:52} nou op die vyf en 20ste dag van die negende 

maand, wat genoem word die maand Casleu, in die honderd 

veertig en agste jaar, hulle opgestaan kwytraak in die oggend, 

{4:53} en aangebied offer volgens die Wet op 

die nuwe altaar van burnt offers, wat hulle gemaak het. 

{4:54} kyk, hoe laat en op watter dag die heidense het 

profaned dit, selfs in wat was dit met liedjies, toegewyde en 

citherns, en harps, en speelklaviertjie, klapper. 

{4:55} en dan al die mense val op hul gesigte, 

afgode en prys die God van die hemel, wat het gegee 

hulle goeie sukses. 

{4:56} en sodat hulle die toewyding van die altaar agt gehou 

dae en aangebied burnt offers met vrolikheid en 

opgeoffer die opoffering van verlossing en lof. 

{4:57} hulle decked ook die voorpunt van die tempel met 

krone van goud, en met skilde; en die hekke en die 

kamers hulle hernu, en deure by hulle opgehang. 

{4:58} dus was daar baie groot blydskap onder die 

mense, vir wat die skande van die heidense was weg sit. 



{4:59} verder Judas en sy broeders met die geheel 

gemeente van Israel bevestig, dat die dae van die 

toewyding van die altaar moet gehou word in hul seisoen van 

jaar tot jaar deur die ruimte van agt dae, vanaf die vyf en 

twintigste dag van die maand Casleu, met mirth en vrolikheid. 

{4:60} in daardie tyd ook hulle builded op die berg sal 

met hoë mure en sterk torings ronde oor, sodat die 

Heidene moet kom en trap dit af soos hulle gedoen het 

voor. 

{4:61} en hulle stel daar 'n garnisoen te hou, en 

verrykte Bethsura te bewaar dit; dat die mense het dalk 

'n verdediging teen Idumea. 

{5:1} nou wanneer die nasies ronde oor gehoor het wat die 

altaar gebou en die heiligdom hernu soos voor, dit 

displeased hulle baie. 

{5:2} wherefore hulle het gedink om te vernietig die generasie 
van 

Jakob wat onder hulle, en daarop was hulle begin 

slaan en vernietig die mense. 

{5:3} dan Judas geveg teen die kinders van Esau in 



Idumea by Arabattine, omdat hulle in Gael: en hy 

het hulle 'n groot omverwerping en abated hul moed, en 

het hul buit. 

{5:4} ook onthou hy die besering van die kinders van 

Boontjie, wat was 'n snare en 'n misdryf vir die mense, 

in wat hulle lê in wag vir hulle in die maniere. 

{5:5} hy stilgebly hulle dus in die torings, en 

encamped teen hulle, en hulle heeltemal, vernietig en 

die torings van daardie plek met vuur verbrand, en al wat was 
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daarin. 

{5:6} Afterward hy verby na die kinders van 

Ammon, waar hy gevind dat 'n magtige krag, en baie mense, 

met Timotheus hul kaptein. 

{5:7} sodat hy geveg baie gevegte met hulle, tot volledig 

hulle was discomfited voor hom; en hy hulle smote. 

{5:8} en wanneer hy Jazar, geneem het met die dorpe 

wat daaraan behoort, het hy teruggekeer in Judea. 

{5:9} dan die heidene wat by Galaad aanmekaargesit was 

hulself saam teen die Israeliete wat was in hul 



kwarte, vernietig hulle; maar hulle het gevlug na die vesting van 

Dathema. 

{5:10} en gestuur briewe aan Judas en sy broeders, die 

heidense wat rondom ons is aanmekaargesit is saam 

teen ons vernietig ons: 

{5:11} en hulle is Berei tans voor om te kom en neem die 

vesting whereunto ons is gevlug, Timotheus word kaptein van 

hul gasheer. 

{5:12} kom dus nou, en verlos ons van hul 

hande, vir baie van ons is weggeroof: 

{5:13} Ja, al ons broeders wat was in die plekke van 

Tobie is sit dood: hul vroue en hul kinders ook 

hulle het gevangenes word meegevoer, en gedra hulle goed; 

en hulle het daar oor 'n duisend mans vernietig. 

{5:14} terwyl hierdie briewe was nog lees, kyk, daar 

kom ander boodskappers van Galilea met hul klere huur, 

wat op hierdie wyse gerapporteer 

{5:15} en gesê, hulle van Ptolemais, en van Tyrus, en 

Sidon, en alle Galilea van die heidene, is aanmekaargesit is 

saam teen ons om ons verteer. 



{5:16} nou wanneer Judas en die mense het gehoor hierdie 

woorde, daar vergader 'n groot gemeente saam, om te 

Raadpleeg wat hulle moet doen vir hul broeders, wat in 

probleme, en mense van hulle. 

{5:17} toe het gesê dat Judas vir Simon sy broer, kies 

jou mans, en gaan uit en lewer u broeders wat in 

Galilea, vir ek en Jonathan my broer sal gaan in die 

land van Galaad. 

{5:18} so verlaat hy Josef die seun van Sagaria, en 

Azarias, owerstes van die volk, met die remnant van die 
gasheer 

in Judea om dit te hou. 

{5:19} vir wie hy het gebod, sê, neem 

julle die las van hierdie mense, en kyk wat julle maak nie oorlog 

teen die heidense tot die tyd wat ons weer kom. 

{5:20} nou vir Simon gekry drie duisend mans 

om te gaan in Galilea, en vir Judas agt duisend mans vir 

die land van Galaad. 

{5:21} toe het Simon in Galilea, waar hy geveg 

baie gevegte met die heidense, sodat die heidense was 



discomfited deur hom. 

{5:22} en hy hulle agtervolg tot by die hek van Ptolemais; 

en daar was weggeroof van die heidense ongeveer drie duisend 

mans, wie se buit hy geneem het. 

{5:23} en diegene wat was in Galilea, en in Arbattis, 

met hul vroue en hul kinders, en alles wat hulle gehad het, 

het hy weg met hom, en hulle in Judea met gebring 

groot vreugde. 

{5:24} Judas Maccabeus ook en sy broer Jonathan 

gegaan oor Jordan, en dat hy drie dae se reis in die 

Wildernis, 

{5:25} waar hulle ontmoet het die Nabathites, wat gekom het 

tot hulle op 'n peaceable wyse, en vertel hulle elke ding 

wat het gebeur met hul broeders in die grond van Galaad: 

{5:26} en dat hoeveel van hulle was toesluit 

Bosora, en Bosor, en Alema, Casphor, Maked, en 

Carnaim; al hierdie stede is sterk en groot: 

{5:27} en wat hulle in die res van die stede was skakel 

van die land van Galaad, en wat teen om morrow hulle 

aangestel het om te bring hul gasheer teen die fortjies, en om 



neem hulle, en hulle almal in een dag vernietig. 

{5:28} hereupon Judas en sy gasheer aangeskakel is skielik deur 

die manier van die woestyn tot by die Bosora; en wanneer hy 
het 

die Stad gewen, hy het al die mans met die rand van die 

swaard, en het al hul buit, en die Stad met vuur verbrand 

{5:29} van waaruit hy verwyder deur nag en gaan tot 

Hy het gekom om die vesting. 

{5:30} en kwytraak in die oggend hulle opgekyk, en, 

kyk, daar was 'n ontelbare mense dra ladders 

en ander enjins van oorlog, neem die vesting: vir hulle 

mense hulle. 

{5:31} wanneer Judas dus gesien het dat die stryd was 

begin, en wat die uitroep van die Stad opgeskuif na die hemel, 
met 

TROMPETTE, en 'n groot klank, 

{5:32} veg hy vir sy gasheer, gesê het hierdie dag vir jou 

broeders. 

{5:33} sodat hy het weggegaan agter hulle in drie maatskappye, 

wat sounded hul TROMPETTE, en gehuil met gebed. 

{5:34} dan die gasheer van Timotheus, weet dat dit was 



Maccabeus, gevlug uit hom: wherefore hy hulle met smote 'n 

groot slagting; sodat daar herlewing van hulle daardie dag 

ongeveer agt duisend mans. 

{5:35} dit gedoen, Judas omgedraai eenkant te Maspha; en na 

Hy het mense dit hy geneem het en het al die mans daarin, 

en ontvang die buit daarvan en en dit met vuur verbrand. 

{5:36} van daar af het hy, en het Casphon, Maged, 

Bosor, en die ander stede van die land van Galaad. 

{5:37} nadat hierdie dinge versamel Timotheus 'n ander 

gasheer en encamped teen Raphon verby die brook. 

{5:38} sodat Judas gestuur mans om espy die gasheer, wat 
gebring 

hom woord, sê, al die heidene wat rondom ons is 

vergader vir hulle, selfs 'n baie groot leër. 

{5:39} hy het ook die Arabiere te help hulle gehuur en 

hulle het hulle tente buite die brook, gereed om hoë 

kom en veg teen jou. Op hierdie Judas gegaan om te voldoen 
aan 
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hulle. 

{5:40} dan Timotheus vir die owerstes van sy gasheer, gesê 



Toe Judas en sy leër kom naby die brook, as hy slaag 

oor eerste vir ons, ons sal nie in staat wees om te weerstaan 
hom; vir 

Hy sal vreeslik teen ons heers: 

{5:41} maar as hy word bang, en kamp bo die rivier, ons 

sal gaan aan hom, en heers teen hom. 

{5:42} nou toe Judas naby die brook, hy veroorsaak 

die skrifgeleerdes van die mense om te bly deur die brook: vir 
wie 

Hy het vir gebod, sê, ly geen man bly 

die kamp nie, maar laat almal kom tot die stryd. 

{5:43} sodat hy eerste oor vir hulle, en al die mense het gegaan 

na hom: dan al die heidense, discomfited voor 

hom, gooi weg hul wapens, en gevlug na die tempel wat 

was by Carnaim. 

{5:44} maar hulle het die Stad en die tempel met gebrand 

alles wat daarin was. Dus was Carnaim die stryd aangesê, nóg 

kon hulle nie langer voor Judas staan. 

{5:45} dan Judas versamel saam al die Israeliete wat 

was in die land van Galaad, van die minste tot die 

grootste, selfs hul vroue en hul kinders, en hul dinge, 



'n baie groot leër, tot die einde hulle kom dalk in die grond 

van Judea. 

{5:46} nou wanneer hulle het gekom tot by die Ephron, (dit was 
'n 

groot stad in die pad as hulle moet gaan, kry baie goed) 

hulle kon nie draai daaruit, óf op die regterhand of die 

links, maar moet moet slaag deur die Midde daarvan. 

{5:47} toe hulle van die Stad sluit hulle uit, en skip 

op die hekke met klippe. 

{5:48} whereupon Judas gestuur vir hulle in peaceable 

wyse, deur te sê: laat ons slaag deur jou land gaan in ons 

eie land, en niks sal doen jy enige seer; Ons sal slegs 

slaag deur voet: howbeit hulle sou nie oop vir hom. 

{5:49} daarom Judas beveel 'n Proklamasie te wees 

gemaak regdeur die gasheer, dat elke man moet inspring en 
help sy 

tent in die plek waar hy was. 

{5:50} sodat die soldate aangebied, en die Stad alle mense 

daardie dag- en al wat, tot by die lengte die Stad was 

gelewer in sy hande: 

{5:51} wat dan het die al die mans met die rand van die 



swaard, en rased die Stad, en het die buit daarvan, en 

geslaag het deur die Stad oor hulle wat weggeroof was. 

{5:52} nadat dit gegaan het hulle oor Jordanië in die groot 

Plain voor Bethsan. 

{5:53} en Judas het diegene wat gekom het 

agter, en hom die mense al die pad deur, tot 

hulle in die grond van Judea gekom. 

{5:54} sodat hulle opgeskuif na mount Laatkommery – met 
vreugde en 

die Vrolikheid, waar hulle aangebied burnt offers, want nie 

een van hulle was weggeroof totdat hulle in vrede teruggekeer 
het. 

{5:55} nou watter tyd as Judas en Jonathan was die 

grond van Galaad, en Simon sy broer in Galilea voor 

Ptolemais, 

{5:56} Josef die seun van Sagaria, en Azarias, owerstes 

van die garrisons, gehoor van die wyd handelinge en strydbare 
dade 

wat hulle gedoen het. 

{5:57} wherefore hulle het gesê: laat ons ook kry ons 'n naam, 

en gaan veg teen die heidense wat rondom ons is. 



{5:58} so wanneer hulle las vir die garnisoen gegee het 

Dit was met hulle, hulle teenoor Jamnia gegaan het. 

{5:59} dan gekom Gorgias en sy manne uit die Stad te 

veg teen hulle. 

{5:60} en so was dit, dat Josef en Azaras geplaas 

vlug, en agtervolg tot by die grense van Judea: en daar 

was daardie dag van die mense van Israel oor twee weggeroof 

duisend mans. 

{5:61}: so was daar 'n groot omverwerping onder die 

kinders van Israel, want hulle was nie gehoorsaam aan 

Judas en sy broeders, maar het gedink om te doen 'n paar wyd 
Wet. 

{5:62} verder het hierdie mans kom nie van die saad van 
diegene, 

deur wie se hand verlossing vir Israel gegee is. 

{5:63} Howbeit die man Judas en sy broeders was 

grootliks bekend in die gesig van alle Israel, en van al die 

heidense, wheresoever hul naam was gehoor; 

{5:64} Insomuch soos die die mense vergader vir hulle: 

met vreugdevolle acclamations. 

{5:65} daarna het Judas weggegaan met sy broeders, en 



geveg teen die kinders van Esau in die land teenoor die 

Suid, waar hy smote Hebron, en die dorpe daarvan, en 

trek af die vesting van dit, en verbrand die torings daarvan 

ronde oor. 

{5:66} van vandaar hy verwyder om te gaan in die grond van die 

Filistyne, en geslaag deur Samaria. 

{5:67} op daardie tyd sekere priesters, verlang na shew hul 

valour, was weggeroof in stryd, vir wat hulle uitgegaan om te 
veg 

unadvisedly. 

{5:68} So Judas omgedraai om Azotus in die grond van die 

Filistyne, en wanneer hy neer hulle altare, getrek het en 

hul gekerf beelde met vuur verbrand, en bedorwe hul 

stede, het hy teruggekeer om in die grond van Judea. 

{6:1} oor daardie tyd king Antiochus reis deur 

die hoë lande hoor sê, daardie Elymais in die land van 

Persië was 'n Stad grootliks bekend vir rykdom, silwer, en 

goud; 

{6:2} en wat daar in was dit 'n baie ryk tempel waarin 

was papierbedekkings van goud, en breastplates en skilde, wat 



Alexander, seun van Philip, die Macedonian koning, wat reigned 

eers onder die Grecians, het links daar. 

{6:3} wherefore hy gekom het en gesoek om die Stad, en 

bederf dit; maar hy kon nie, omdat hulle van die Stad, 

Ongelukkig het waarskuwing daarvan, 

{6:4} roos op teen hom in die stryd: sodat hy gevlug, en 

vandaar vertrek met groot bekommernis en teruggekeer na 

Babilon. 

{6:5} verder het daar gekom het een wat hom tidings gebring 
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in Persië, wat die leër, wat gegaan het teen die grond van 

Judea, geplaas om te vlug: 

{6:6} en daardie Lysias wat heen eerste gegaan met 'n groot 

krag gedryf word weg van die Jode; en dat hulle was 

gemaak deur die armour, en krag en Winkel van buit, sterk 

wat hulle gekry het van die weermagte, wie hulle gehad 

vernietig: 

{6:7} ook wat hulle af die abomination getrek het 

wat hy opgestel het op die altaar in Jerusalem, en wat 

hulle het compassed oor die heiligdom met hoë mure, as 



voor, en sy Stad Bethsura. 

{6:8} nou toe die koning hierdie woorde gehoor het, was hy 

dus, en sore geskuif: whereupon hy hom neergelê 

op sy bed, en val siek vir hartseer, want dit het nie 

befallen hom as hy gesoek. 

{6:9} en daar voortgesette hy baie dae: vir sy hartseer was 

ooit meer, en hy het ag dat hy moet 

sterf. 

{6:10} wherefore hy vir al sy vriende genoem en gesê 

vir hulle, die slaap is weg uit myn oë en my hart 

faileth vir baie sorg. 

{6:11} en ek het gedink met myself, in watter verdrukking 

Ek kom, en hoe groot 'n vloed van ellende is dit, waarin 

nou ek is! want ek is ruimhartig en geliefde in my krag. 

{6:12} maar nou onthou ek die euwels wat ek gedoen het op 

Jerusalem, en ek het al die skepe van goud en silwer 

wat daarin was, en gestuur om te vernietig die inwoners van 

Judea sonder 'n oorsaak. 

{6:13} ek waarneem dus wat hiervoor veroorsaak hierdie 

probleme by my kom is, en, kyk, ek gaan deur 



groot hartseer in 'n vreemde land. 

{6:14} dan genoem hy vir Filippus, een van sy vriende, wat 

Hy heerser oor al sy realm, gemaak 

{6:15} en het hom die kroon, en sy mantel, en sy 

signet, tot die einde hy moet sy seun Antiochus, bring en 

voed hom vir die Koninkryk. 

{6:16} sodat koning Antiochus daar dood in die driehonderd 
veertig 

en negende jaar. 

{6:17} nou wanneer Lysias het geweet dat die koning dood, was 
hy 

stel Antiochus sy seun, wie hy grootgeword het om 

jong, om te regeer in sy plek, en sy naam het hy genoem 
Eupator. 

{6:18} oor hierdie tyd en hulle was in die toring toesluit 

die Israeliete rond oor die heiligdom, en altyd gesoek 

hul seer, en die versterking van die heidense. 

{6:19} daarom Judas, purposing te vernietig hulle, 

al die mense bymekaar te besiege hulle genoem. 

{6:20} sodat hulle bymekaar gekom, en in hulle in die 

driehonderd en fiftieth jaar, en hy gemaak mounts vir geskiet 



teen hulle, en ander enjins. 

{6:21} Howbeit sekere van hulle wat in was het 

heen, vir wie sommige goddelose manne van Israel aangesluit 
by 

self: 

{6:22} en hulle het na die koning gegaan en gesê: Hoe lank 

sal dit wees voordat u oordeel en uitvoer, en avenge ons 

broeders? 

{6:23} ons is bereid om te bedien u Vader, en om te doen 

soos hy ons, wil hê en gehoorsaam sy GEBOOIE; 

{6:24} vir watter oorsaak hulle van ons nasie besiege die 

uit, en is vervreem van ons: verder as baie van ons as 

hulle kon lig op hulle het, en bederf is ons erfenis. 

{6:25} nóg het hulle uitgestrekte hul hand teen 

ons net, maar ook teen hul rande. 

{6:26} en, kyk, die dag is hulle besieging die toring 

in Jerusalem, om dit te neem: die heiligdom ook en Bethsura 

het hulle fortified. 

{6:27} daarom as u dost nie verhoed dat hulle vinnig, 

hulle sal die groter dinge doen as dit, nóg sal u 



in staat wees om hulle regeer. 

{6:28} nou toe die koning dit hoor, was hy kwaad, en 

versamel saam al sy vriende, en die owerstes van sy 

weermag, en diegene wat beheer van die perd gehad. 

{6:29} daar vandaan kom ook vir hom ander koninkryke, 

en vanaf isles van die see, bands van gehuurde soldate. 

{6:30} sodat die getal van sy leër was 'n honderd 

duisend footmen, en twintig duisend ruiters, en twee 

en dertig olifante uitgeoefen in stryd. 

{6:31} dit deur Idumea gegaan, en aangebied teen 

Bethsura, wat hulle mense baie dae, maak enjins 

van oorlog; maar hulle van Bethsura uitgekom, en verbrand 
hulle 

met vuur, en kragtige dade geveg. 

{6:32} op hierdie Judas verwyder vanaf die toring, en 

aangebied in Bathzacharias, over against die koning se kamp. 

{6:33} en dan die koning styg baie vroeg aantreklike fel 

met sy gasheer teenoor Bathzacharias, waar sy leër gemaak 

hulle gereed om te veg, en die TROMPETTE sounded. 

{6:34} en hulle dalk aan die einde die olifante lok 



om te veg, hulle shewed hulle die bloed van druiwe en 

mulberries. 

{6:35} verder verdeel hulle die diere onder die 

weermagte, en vir elke olifant aangestel om hulle 'n duisend 

mans, gewapen met lae van e-pos, en met ruimtepakke van 
brons op 

hul koppe; en langs dit, vir elke dier is bevestig 

vyf honderd waens van die beste. 

{6:36} was gereed by elke geleentheid: wheresoever 

die dier was, en whithersoever die dier gegaan het, het hulle 
gegaan het 

ook, nie een vertrek hulle uit hom. 

{6:37} en op die diere was daar sterk torings van 

hout, wat elke een van hulle bedek, en was vinnig girt 

vir hulle met toestelle: Daar was ook by elke een twee 

en dertig sterk mans, wat geveg op hulle, langs die 

Indiese wat hom regeer. 

{6:38} soos die remnant van die waens, stel hulle hulle 

op hierdie en daardie regterkant by die twee dele van die 
gasheer gee 

hulle wat om te doen, en oral ingespan om midde van tekens 



die staanplekke. 
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{6:39} nou wanneer die son geskyn op die skilde van goud 

en brons, die berge glistered wat daarmee verband hou, en 
geblink soos 

lampe van vuur. 

{6:40} so deel van die koning se leër versprei word op die 

hoë berge, en deel op die dale onder hulle 

deelgeneem het op veilig en in volgorde. 

{6:41} wherefore al wat gehoor die geraas van hul 

menigte, en die uitvoer van die maatskappy, en die 

iets van die harness, is geskuif: vir die weermag was baie 

groot en magtige. 

{6:42} toe Judas sy gasheer geteken het naby en ingetik 

in die stryd, en daar was weggeroof van die koning se weermag 
ses 

honderd mans. 

{6:43} Eleazar surnamed ook, Savaran, wis wat 

een van die diere, gewapen met koninklike harness, was hoër 
as 

al die res, en met die koning was op hom, 



{6:44} plaas homself in die gedrang, tot die einde hy dalk 

lewer sy mense, en kry hom 'n ewige naam: 

{6:45} wherefore hy hardloop op hom dapper deur 

die midde van die stryd, slaying op die regterhand en aan die 

verlaat, sodat hulle uit hom verdeel is aan albei kante. 

{6:46} wat gedoen, kruip hy onder die olifant, en 

stoot hom onder, en het hom: whereupon die olifant val 

af op hom, en daar is hy oorlede. 

{6:47} Howbeit die res van die Jode sien die krag van 

die koning, en die geweld van sy kragte, draai weg van 

hulle. 

{6:48} en dan die koning se weermag opgeskuif na Jerusalem 

hulle ontmoet, en die koning aangebied sy tente teen Judea, en 

teen mount besluit. 

{6:49} maar met hulle wat in Bethsura was hy gemaak 

vrede: want hulle het gekom uit die Stad, want hulle het geen 

proviand daar te verduur die siege, dit word 'n jaar van rus te 

die grond. 

{6:50} sodat die koning het Bethsura, en stel 'n garnisoen daar 

om dit te hou. 



{6:51} soos vir die heiligdom, hy in dit baie dae: 

en stel daar artillerie met enjins en instrumente te gooi 

brand en klippe, en stukkies om gietyster pyltjies en slings. 

{6:52} whereupon hulle gemaak ook enjins teen hul 

enjins, en hulle stryd 'n lang seisoen gehou. 

{6:53} tog by die laaste, hul vaartuie word sonder proviand, 

(vir wat dit was die sewende jaar, en hulle in Judea wat was 

gelewer van die heidene, het geëet op die oorblyfsel van die 

bewaar;) 

{6:54} daar was maar 'n paar links in die heiligdom, omdat 

die hongersnood het so heers teen hulle, wat hulle fain 

te versprei self, elke mens sy eie plaas. 

{6:55} destyds Lysias hoor sê, dat Philip, wie 

Antiochus die koning, whiles hy gewoon het, aangestel het om 
te bring 

op sy seun Antiochus, dat hy dalk koning, 

{6:56} was teruggekeer uit Persië en Media, en die 

koning se gasheer ook wat het met hom, en dat hy gesoek na 

neem vir hom die uitspraak van die sake. 

{6:57} wherefore hy gegaan het al gou en sê vir die 



King en die owerstes van die gasheer en die maatskappy, ons 

tandbederf daagliks, en ons proviand is maar klein, en die plek 
ons 

lê siege aan is sterk, en die sake van die Koninkryk lê 

op ons: 

{6:58} nou dus laat ons word vriende met hierdie mans, 

en maak vrede daarmee, en met al hul nasie; 

{6:59} en verbond met hulle, wat hulle sal lewe na 

hulle wette, soos hulle gedoen het voor: vir hulle is dus 

displeased, en gedoen het al hierdie dinge, want ons 

hul wette afgeskaf. 

{6:60} sodat die koning en die prinse was tevrede: 

Daarom hy gestuur vir hulle: maak vrede; en hulle 

daarvan aanvaar. 

{6:61} ook die koning en die prinse gemaak 'n eed aan 

hulle: whereupon hulle het uit die sterk hou. 

{6:62} dan die koning aangegaan mount beoog; maar wanneer 

Hy het die krag van die plek, hy sy eed gebreek dat hy 

gemaak het, en gebod te trek af die muur gegee het 

ronde oor. 



{6:63} Afterward vertrek hy in alle gou, en teruggekeer 

vir Antiochia, waar hy gevind Philip Meester van die 

Stad: sodat hy teen hom geveg, en het die Stad deur krag. 

{7:1} in die honderd en een en fiftieth jaar Demetrius 

die seun van Seleucus vertrek uit Rome, en kom met 

'n paar mans tot 'n Stad van die see kus, en reigned daar. 

{7:2} en as hy in die paleis van sy voorvaders, 

so was dit, dat sy kragte geneem het Antiochus en Lysias, tot 

bring hulle vir hom. 

{7:3} daarom, wanneer hy het dit geweet, hy het gesê: laat my 
nie 

sien hul gesigte. 

{7:4} sodat sy gasheer het hulle. Nou toe Demetrius was 

stel op die troon van sy Koninkryk, 

{7:5} daar gekom vir hom: al die goddelose gegee en goddelose 

manne van Israel, wat Alcimus, wat was dit verlang word hoog 

priester, vir hul kaptein: 

{7:6} en hulle beskuldig die mense aan die koning sê: 

Judas en sy broeders het weggeroof al u vriende, en gedryf 

ons uit ons eie grond. 



{7:7} nou dus stuur 'n paar man wie u trustest, 

en laat hom gaan en sien watter havock hy onder gemaak het 

ons, en in die koning se grond, en laat hom straf hulle met al 

hulle wat hulle hulp. 

{7:8} dan die koning gekies het Bacchides, 'n vriend van die 
koning, 

wie regeer buite die vloed, en was 'n groot man in die 

Koninkryk, en proses om die koning, 

{7:9} en hom hy gestuur met daardie aansteeklike Alcimus, wie 

Hy Hoëpriester, gemaak en beveel dat hy moet neem 

Vengeance van die kinders van Israel. 

{7:10} sodat hulle vertrek, en kom met 'n groot krag 
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in die grond van Judea, waar hulle boodskappers gestuur om 
Judas 

en sy broeders met peaceable woorde deceitfully. 

{7:11} maar hulle het geen ag gegee aan hul woorde; want hulle 
het gesien 

dat was hulle kom met 'n groot krag. 

{7:12} toe het daar vergader vir Alcimus en 



Bacchides 'n maatskappy van skrifgeleerdes, vereis 
geregtigheid. 

{7:13} nou die Assideans was die eerste onder die 

kinders van Israel wat gesoek vrede van hulle: 

{7:14} vir gesê hulle, een wat 'n priester van die saad van 

Aaron is met hierdie leër kom, en hy sal ons geen verkeerd 
doen. 

{7:15} so hy het vir hulle, peaceably, en sware vir: 

hulle sê, ons sal die skade verkry nie een van julle nóg 

jou vriende. 

{7:16} whereupon hulle het hom geglo: howbeit hy het van 

hulle threescore mans, en het hulle in een dag, volgens 

om die woorde wat hy geskryf het, 

{7:17} die vlees van u heiliges het hulle uitbring uit, en hul 

bloed het hulle werp ronde oor Jerusalem, en daar was 

Niemand om hulle te versink. 

{7:18} wherefore die vrees en vrees van hulle val op al 

die mense, wat gesê het daar is nóg waarheid nóg 

geregtigheid in hulle; vir hulle het die verbond gebreek 

en eed wat hulle gemaak het. 

{7:19} hierna, verwyder Bacchides van Jerusalem, 



en sy tente in Bezeth, waar hy gestuur en het aangebied 

baie van die mans wat hom verlaat het, en sekere van die 

mense ook, en wanneer hy het hulle weggeroof, hy gooi hulle 
in 

die groot put. 

{7:20} dan begaan hy die land na Alcimus, en 

links met hom 'n krag om hulp hom: so Bacchides gegaan het 
om die 

koning. 

{7:21} maar Alcimus aangevoer vir die hoë priesterdom. 

{7:22} en vir hom hom gewend al soos ontsteld die 

mense, wat, nadat hulle gekry het die land van Juda in hul 

krag, het baie seer in Israel. 

{7:23} nou wanneer Judas gesien al die loopring daardie 
Alcimus 

en sy maatskappy onder die Israeliete gedoen het selfs bo 

die heidense, 

{7:24} hy het uitgegaan in al die kuste van Judea ronde 

ongeveer, en het vengeance van hulle wat uit kom het 

hom, so dat hulle durst nie meer gaan voort in die land. 



{7:25} aan die ander kant, wanneer Alcimus het gesien dat 
Judas 

en sy geselskap het die oorhand gekry, en het geweet wat 

Hy was nie in staat om my hul krag, hy het weer tot die 

King en sê al die ergste van hulle wat hy kon. 

{7:26} en dan die koning gestuur Nicanor, een van sy eervolle 

prinse, 'n man wat kaal dodelike haat vir Israel, met 

gebod om te vernietig die mense. 

{7:27} sodat Nicanor na Jerusalem gekom met 'n groot krag; 

en gestuur vir Judas en sy broeders deceitfully met 

vriendelike woorde, sê, 

{7:28} en laat daar geen stryd tussen my en jou; Ek sal 

kom met 'n paar mans, dat ek kan sien jy in vrede. 

{7:29} hy gekom het dus Judas, en hulle een saluted 

'n ander peaceably. Howbeit die vyande was bereid is om te 

wegneem Judas deur geweld. 

{7:30} watter ding nadat dit was bekend as Judas, tot wit, 

dat hy gekom het vir hom met bedrog, hy was seer bang 

hom, en sou sy gesig nie meer sien nie. 

{7:31} Nicanor ook, toe hy gesien het dat sy Raad was 



ontdek, uitgegaan om te veg teen Judas langs 

Capharsalama: 

{7:32} waar daar was weggeroof van Nicanor se kant oor 

vyf duisend mans, en die res gevlug na die Stad van Dawid. 

{7:33} nadat dit gegaan Nicanor tot mount Laatkommery – en 

Daar kom uit die heiligdom sekere van die priesters en 

sekere van die ouderlinge van die volk, om te salueer hom 
peaceably, 

en om shew hom die gebrande offer wat aangebied was vir die 

koning. 

{7:34} maar hy hulle geterg en uitgelag, en 

hulle shamefully, misbruik en het trots, 

{7:35} en sware in sy toorn, sê, tensy Judas en 

sy gasheer nou afgelewer word in my hande, as ooit ek kom 

weer in veiligheid, ek sal brand op hierdie huis: en met wat hy 

het uitgegaan in 'n groot woede. 

{7:36} dan die priesters ingeskryf, en staan voor die 

altaar en die tempel, geween en gesê: 

{7:37} u, O Here, het hierdie huis genoem word kies 

deur u naam, en word 'n huis van gebed en petisie vir u 



mense: 

{7:38} avenged van hierdie man en sy gasheer, en laat hulle 

val deur die swaard: onthou hul blasphemies, en ly 

hulle nie langer voortgaan. 

{7:39} sodat Nicanor het uit Jerusalem gegaan, en sy hoë 

tente in Bethhoron, waar 'n gasheer uit Sirië hom ontmoet. 

{7:40} maar Judas aangebied in Adasa met drie duisend 

mans, en daar hy het gebid, sê, 

{7:41} O Here, wanneer hulle was gestuur van die koning van 

die Assyrians blasphemed, jou engel het uitgegaan, en smote 

'n honderd fourscore en vyf duisend van hulle. 

{7:42} selfs so vernietig u hierdie gasheer voor ons hierdie dag, 

dat die res weet dalk dat hy blasphemously het gepraat 

teen u heiligdom en u hom oordeel volgens sy 

boosheid. 

{7:43} so die elfde dag van die maand Adar die gashere 

stryd aangesluit: maar Nicanor se gasheer was discomfited, en 
hy 

homself was eers weggeroof in die stryd. 

{7:44} nou wanneer Nicanor se gasheer gesien dat was hy 
weggeroof, 



hulle gooi hul wapens, en gevlug. 

{7:45} dan hulle agtervolg nadat hulle 'n dag se reis, 

vanaf Adasa vir Gazera, klink 'n alarm na hulle met 

hul TROMPETTE. 
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{7:46} whereupon hulle het na vore gekom uit al die dorpe van 

Judea ronde oor, en toe hulle in; sodat hulle, draai 

terug op hulle wat hulle agtervolg, was almal weggeroof met 
die 

swaard, en nie een van hulle verlaat het. 

{7:47} agterna het hulle die buit, en die prooi, en 

smote af Nicanors hoof, en sy regterhand, waarop hy 

uitgestrekte so trots, en hulle weg, gebring en 

opgehang hulle teenoor Jerusalem. 

{7:48} vir hierdie oorsaak die mense bly grootliks, en hulle 

gehou word daardie dag 'n dag van groot blydskap. 

{7:49} verder het hulle georden was om te hou jaarliks hierdie 
dag, 

synde die dertiende van Adar. 

{7:50} dus die land van Juda was in rus 'n rukkie. 

{8:1} nou Judas het gehoor van die die Romeine, dat hulle 



magtige en wyd mans was, en sou soos liefdevol 

aanvaar alles wat hulself tot by hulle aangesluit, en maak 'n 

Liga amity met almal wat gekom het vir hulle; 

{8:2} en wat hulle was manne van groot valour. Dit was gesê 

hom ook van hul oorloë en edel dade wat hulle gedoen het 

onder die Galasiërs, en hoe hulle hulle het oorwin 

en hulle onder huldeblyk; gebring 

{8:3} en wat hulle gedoen het in die land van Spanje, 

die wen van die myne van die silwer en goud wat 

Daar; 

{8:4} en dat deur hul beleid en geduld hulle gehad 

oorwin al die plek, hoewel dit was baie ver van hulle; 

en die konings ook wat saam gekom het teen hulle uit die 

uttermost deel van die aarde, totdat hulle hulle, het 
discomfited 

en gegee hulle 'n groot omver, sodat die res gee het 

hulle huldeblyk elke jaar: 

{8:5} langs dit, hoe hulle het discomfited in stryd 

Philip, en Perseus, koning van die Citims, met ander wat 

opgelig word hulself teen hulle, en het hulle oorwin: 



{8:6} hoe ook Antiochus die groot koning van Asië, wat 

kom teen hulle in die stryd, om 'n honderd en twintig 

olifante, met waens, en strydwaens en 'n baie groot 

weermag, was discomfited deur hulle; 

{8:7} en hoe hulle het hom lewendig en covenanted wat 

Hy en soos reigned na hom moet betaal 'n groot huldeblyk, 

en gee hostages, en dit wat was ooreengekom, 

{8:8} en die land van Indië, en Media en se en 

van die goodliest lande, wat hulle van hom geneem, en het 

om koning Eumenes: 

{8:9} verder hoe die Grecians bepaal het om te 

kom en vernietig hulle; 

{8:10} en dat hulle, nadat kennis daarvan gestuur 

teen hulle 'n sekere kaptein, en baklei met hulle het die 

baie van hulle, en uitgevoer weg gevangenes hul vrouens en 

hul kinders, hulle bedorwe en het besit van 

hul lande getrek af hul sterk hou en gebring 

hulle moet hul bediendes vir hierdie dag: 

{8:11} dit was het vir hom gesê benewens, hoe hulle vernietig 
en 



onder hulle heerskappy gebring al ander koninkryke en isles 

wat te eniger tyd weerstaan hulle; 

{8:12}, maar met hul vriende en soos staatgemaak op hulle 

hulle amity gehou: en dat hulle koninkryke verower het 

beide ver en nader, insomuch as almal wat gehoor het van hul 
naam 

was bang vir hulle: 

{8:13} ook wat, wie hulle sou help om 'n Koninkryk, 

dié regeer; en wie weer hulle sou hulle verplaas: 

Ten slotte, dat hulle grootliks was uitermate verhoog: 

{8:14} nog vir al hierdie nie een van hulle 'n kroon gedra of was 

clothed in pers, om sodoende honderd: 

{8:15} verder hoe hulle gemaak het vir hulself 'n 

Senaat huis, waarin drie honderd en twintig mans sit in 

Raad daagliks, raadgewende altyd vir die mense, aan die einde 

hulle kan dalk goed bestel word: 

{8:16} en dat hulle hul regering om een gepleeg 

elke jaar, wat regeer oor al hul land, en dat die mens 

almal was gehoorsaam aan daardie een, en wat daar was nie 
een 

afguns en ook emmulation onder hulle. 



{8:17} met inagneming van hierdie dinge, Judas gekies het 

Eupolemus die seun van Johannes, die seun van Accos, en 
Jakkie die 

seun van Eleazar, en hulle na Rome, maak 'n Liga van gestuur 

amity en Konfederasie met hulle, 

{8:18} en te intreat hulle dat hulle die jeug sal neem 

van hulle; want hulle het gesien dat die Koninkryk van die 
Grecians 

het alte Israel met serwituut. 

{8:19} hulle het dus na Rome, wat was 'n baie 

groot reis, en het in die Senaat, waar hulle gesê 

en genoemde. 

{8:20} Judas Maccabeus met sy broers, en die mense 

van die Jode, het ons gestuur vir julle, maak 'n Konfederasie 

en vrede saam met jou, en dat ons dalk nie geregistreer word 
jou 

confederates en vriende. 

{8:21} sodat die saak met die Romeine goed. 

{8:22} en dit is die afskrif van die epistle wat die Senaat 

geskryf terug weer in tabelle van brons en gestuur na 
Jerusalem, 



wat daar hulle dalk het deur hulle 'n memorial van vrede en 

Konfederasie: 

{8:23} goeie sukses word aan die Romeine, en aan die mense 

van die Jode, deur see en grond vir ewig: die swaard ook en 

vyand word ver van hulle, 

{8:24} indien daar kom eers enige oorlog op die Romeine of 

enige van hul confederates dwarsdeur al hul heerskappy, 

{8:25} die mense van die Jode moet hulle help om, as die tyd 

aangestel word, met hul hele hart: 

{8:26} nóg moet hulle gee enige ding vir hulle wat 

maak oorlog op hulle, of help hulle met proviand, wapens, 

geld, of skepe, soos dit het blykbaar goed vir die Romeine; 

maar hulle moet hul verbond hou sonder enige ding neem 

dus. 

{8:27} in die dieselfde manier ook, as oorlog kom eerste op 

die volk van die Jode, die Romeine sal help hulle met al 

hul hart, soos die tyd aangestel word hulle volgens: 

{8:28} nóg moet proviand gegee word aan hulle wat neem 

deel teen hulle, of wapens, of geld, of skepe, soos dit het 
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was goed om die Romeine; maar hulle hou hul 

verbond en wat sonder bedrog. 

{8:29} volgens hierdie artikels het die Romeine maak 'n 

verbond met die mense van die Jode. 

{8:30} Howbeit as hierna die een party of die ander 

moet dink om te ontmoet by te voeg of verminder enige ding, 
hulle kan 

doen dit by hul plesier, en hoegenaamd hulle mag byvoeg of 

Neem weg moet word bekragtig. 

{8:31} en as vat die euwels wat Demetrius doen sonder om te 

die Jode, ons geskryf het vir hom gesê het: daarom u: 

gestel u jeug swaar op ons vriende en confederates die 

Jode? 

{8:32} as dus kla hulle meer teen u, 

Ons sal nie hulle geregtigheid en veg Kerkvaders deur see en 
deur 

grond. 

{9:1} Furthermore, toe Demetrius hoor die Nicanor 

en sy leër was weggeroof in stryd, hy Bacchides gestuur en 

Alcimus in die grond van Judea die tweede keer, en met 

hulle die hoof krag van sy gasheer: 



{9:2} wat het weggegaan Terloops wat leadeth tot Galgala, 

en hul tente voor Masaloth, wat in Arbela, aangebied 

en nadat hulle dit gewen het, hulle het baie mense. 

{9:3} ook die eerste maand van die driehonderd vyftig en 
tweede 

jaar hulle encamped voor Jerusalem: 

{9:4} van waaruit hulle verwyder, en het na Berea, 

met twintig duisend footmen en twee duisend ruiters. 

{9:5} nou Judas het sy tente by Eleasa, en drie aangebied 

duisend gekose mans met hom: 

{9:6} wat sien die menigte van die ander weermag tot hy so 

groot was baie seer bang; whereupon baie oorgedra 

hulself uit die gasheer, insomuch as tuiste van hulle nie 

meer maar agt honderd mans. 

{9:7} wanneer Judas dus gesien het wat sy gasheer slipt weg, 

en dat die stryd gedruk op hom, hy was seer ontsteld in 

gedagte, en baie ontsteld, vir dat hy het geen tyd om te 
versamel 

hulle saam. 

{9:8} Nevertheless vir hulle: wat het hy gesê, laat 

ons ontstaan en gaan teen ons vyande, as peradventure ons 



dalk kan veg met hulle. 

{9:9} maar hulle dehorted hom, sê, ons moet nooit 

kan: laat ons nou liewer ons lewens red, en hierna sal ons 

terug met ons broeders, en veg teen hulle: vir ons is 

maar min. 

{9:10} dan Judas gesê, God verbied dat ek dit moet doen 

ding, en vlug weg van hulle: as ons tyd word kom, laat ons 

die manfully vir ons broeders, en laat ons nie vlek ons 

eer. 

{9:11} met wat die gasheer van die Bacchides verwyder uit van 

hul tente, en staan over against hulle, hul waens 

word verdeel in twee troepe, en hul slingers en archers 

gaan voor die gasheer en hulle wat deelgeneem het in die 
foreward 

was alle magtige mans. 

{9:12} soos vir Bacchides, was hy in die regte vlerk: so die 

gasheer geteken het naby op die twee dele, en sounded hul 
TROMPETTE. 

{9:13} hulle ook van Judas se kant, selfs hulle sounded hul 

TROMPETTE ook, sodat die aarde skud by die geraas van die 

weermagte, en die stryd voortgesit van oggend tot aand. 



{9:14} nou wanneer Judas beskou wat Bacchides en die 

krag van sy weermag was op die regte kant, hy het met 

hom al die geharde manne, 

{9:15} wat discomfited die reg vleuel, en agtervolg hulle 

vir die mount Azotus. 

{9:16} maar wanneer hulle van die linker vleuel wat sien hulle 
van die 

reg vleuel was discomfited, hulle gevolg op Judas en 

diegene wat saam met hom hard op die hakke van agter: 

{9:17} whereupon daar was 'n seer stryd, insomuch as 

baie was weggeroof op albei dele. 

{9:18} Judas ook was vermoor, en die remnant gevlug. 

{9:19} dan Jonathan en Simon het Judas hul 

broer, en begrawe hom in die sepulchre van sy vaders in 

Modin. 

{9:20} verder hulle hom bewailed, en alle Israel gemaak 

groot lamentation vir hom, en baie dae, sê, mourned 

{9:21} hoe is die wyd man gedaal, wat Israel gelewer! 

{9:22} as vir die ander dinge aangaande Judas en sy 

oorloë, en die edele dade wat hy gedoen het, en sy grootheid, 



hulle is geskryf nie: want hulle was baie. 

{9:23} nou na die dood van Judas die uitdaging begin 

heen hul koppe in sit al die kuste van Israel, en daar 

ontstaan op almal soos gewerk ongeregtigheid. 

{9:24} in daardie dae ook was daar 'n baie groot hongersnood, 

deur rede waarvolgens die land kom en gegaan met hulle. 

{9:25} dan Bacchides het die uitdaging mans gekies en gemaak 

hulle die Here van die land. 

{9:26} en hulle ondersoek en soek vir Judas se gemaak 

vriende, en hulle gebring tot by die Bacchides, wat het 

Vengeance van hulle, en hulle despitefully gebruik. 

{9:27} so was daar 'n groot aandoening in Israel, die wil 

whereof was nie sedert die tyd dat 'n profeet was nie gesien 

onder hulle. 

{9:28} vir hierdie saak al Judas se vriende kom saam, en 

vir Jonathan, gesê het: 

{9:29} sedert u broeder Judas gesterf het, het ons geen mens 
soos 

hom te gaan heen teen ons vyande, en Bacchides, en 

teen hulle van ons nasie is wat teëstanders aan ons. 



{9:30} nou dus ons het gekies om jou hierdie dag te wees 

ons Prins en kaptein in sy plek, dat u mayest stryd 

ons stryd. 

{9:31} op hierdie Jonathan het die bestuur op hom 

teen daardie tyd, en rose op in plaas van sy broer Judas. 

{9:32} maar wanneer Bacchides genader kennis daarvan, hy 

gesoek vir te slaan hom 
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{9:33} dan Jonathan, en Simon sy broer, en al wat 

was met hom, wis wat, gevlug in die Wildernis van 

Thecoe, en hul tente deur die water van die swembad 
aangebied 

Asphar. 

{9:34} wat wanneer Bacchides verstaan, hy naby gekom 

na Jordanië met al sy gasheer op die Sabbat dag. 

{9:35} nou Jonathan het sy broer John, 'n kaptein gestuur 

van die mense, om te bid sy vriende die Nabathites, dat hulle 

dalk laat met hulle hul vervoer, wat heelwat. 

{9:36} maar die kinders van Jambri kom uit Medaba, 

het John en alles wat hy het, en het hul pad met 



dit. 

{9:37} nadat dit gekom om Jonathan en Simon sy woord 

broer, dat die kinders van Jambri 'n groot huwelik gemaak 

en was bring die bruid uit Nadabatha met 'n groot 

trein, as synde die dogter van een van die groot prinse van 

Chanaan. 

{9:38} dus hulle John hul broer, onthou en 

opgeskuif, en weggekruip onder die weggesteek van die 

Berg: 

{9:39} waar hulle hul oë opgehef en gekyk, en, 

kyk, daar was baie ado en groot vervoer: en die 

bruidegom het na vore gekom, en sy vriende en broeders, om 
te 

ontmoet hulle dromme, en instrumente van musick, en 

baie wapens. 

{9:40} dan Jonathan en hulle wat saam met hom opgestaan 

teen hulle uit die plek waar hulle lê in ambush, en 

'n slagting van hulle in sulke soort, soveel afgeneem af gemaak 

dood, en die remnant gevlug in die berg, en hulle het 

al hul buit. 



{9:41} was dus die huwelik omskep in rou, en 

die geraas van die Melodie in lamentation. 

{9:42} so wanneer hulle het avenged ten volle die bloed van hul 

broer, hulle draai weer na die vlei van Jordan. 

{9:43} nou wanneer Bacchides het hiervan gehoor, hy het 
gekom 

die Sabbat dag aan die oewers van Jordanië met 'n groot krag. 

{9:44} dan Jonathan gesê om sy maatskappy, laat ons optrek 

nou en veg vir ons lewens, want dit staan hy vir nie met ons te 

dag, soos in die verlede tyd: 

{9:45} vir, kyk, die stryd is voor ons en agter ons, 

en die water van die Jordaan op hierdie kant en daardie kant, 
die vlei 

net so en hout, nie een is daar plek vir ons om te skakel 
eenkant. 

{9:46} daarom huil julle nou tot by die hemel, dat julle kan 

afgelewer uit die hand van jou vyande. 

{9:47} met wat hulle aangesluit by stryd, en Jonathan 

sy hand na smite Bacchides uitgesprei, maar hy omgedraai 

terug by hom. 

{9:48} dan Jonathan en hulle wat saam met hom ingespring 



in Jordan, en swam oor tot by die ander bank: howbeit 

die ander verby nie Jordan vir hulle. 

{9:49} so daar was van Bacchides se kant weggeroof daardie 
dag 

ongeveer 'n duisend mans. 

{9:50} daarna Bacchides na Jerusalem teruggekeer en 

herstel die sterk haal in Judea; die fort in Jerigo, en 

Emmaus, en Bethhoron, en Bethel, en Thamnatha, 

Pharathoni, en Taphon, dit het hy versterk met hoë 

mure met hekke en bars. 

{9:51} en daarin stel hy 'n garnisoen, wat hulle dalk 

werk kwaadwilligheid op Israel. 

{9:52} hy kry ook die Stad Bethsura, en Gazera, 

en die toring, en sit kragte in hulle, en die voorsiening van 

proviand. 

{9:53} buitendien, hy het geneem die hoof mans se seuns die 

land vir hostages, en sit hulle in die toring by 

Jerusalem gehou word. 

{9:54} verder in die driehonderd vyftig en derde jaar, in 

die tweede maand, Alcimus beveel het dat die muur van die 



binneplein van die heiligdom moet getrek word neer; Hy 

trek af ook die werke van die profete 

{9:55} en as hy begin te trek af, selfs in daardie tyd 

was Alcimus geteister, en sy enterprizes verhinder: vir sy 

mond gestop was, en hy was geneem met 'n verlamming, sodat 

Hy kon nie meer enige ding praat, nóg gee orde 

rakende sy huis. 

{9:56} sodat Alcimus gesterf het in daardie tyd met groot 
foltering. 

{9:57} nou wanneer Bacchides het gesien dat Alcimus dood, 
was 

hy keer terug na die koning: whereupon die grond van Judea 
was in 

res twee jaar. 

{9:58} en dan al die goddelose manne gehou 'n Raad, sê, 

Kyk, Jonathan en sy maatskappy is op sy gemak, en woon 

sonder sorg: nou dus ons sal bring Bacchides hither, 

wat hulle moet neem alles in een nag. 

{9:59} sodat hulle gegaan en met hom geraadpleeg. 

{9:60} dan verwyder hy en kom met 'n groot leër, en 



gestuur letters privily aan sy aanhangers in Judea, dat hulle 
moet 

Jonathan en diegene wat saam met hom neem: howbeit hulle 

kon nie, omdat hul Raad was bekend vir hulle. 

{9:61} Wherefore hulle het van die mans van die land, 

wat was skrywers van daardie 'n loopring, oor vyftig persone, 
en 

het hulle. 

{9:62} daarna Jonathan, en Simon, en hulle wat 

was met hom, het hulle weg na Bethbasi, wat in die 

Wildernis, hulle herstel die decays daarvan en gemaak 

dit sterk. 

{9:63} watter ding wanneer Bacchides het geweet, hy versamel 

saam al sy gasheer en gestuur woord aan hulle wat was van 

Judea. 

{9:64} toe het hy gegaan en gelê siege teen Bethbasi; en 

hulle geveg teen dit 'n lang seisoen en enjins van gemaak 

oorlog. 

{9:65}, maar Jonathan het sy broer Simon in die Stad, en 

het weggegaan homself in die land, en met 'n sekere 

getal het hy weggegaan. 



{9:66} en hy smote Odonarkes en sy broers, en die 

kinders van Phasiron in hul tent. 
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{9:67} en wanneer hy begin om hulle smite, en het 

met sy kragte, Simon en sy geselskap gaan uit van die 

Stad, en verbrand die enjins van oorlog, 

{9:68} en geveg teen Bacchides, wat was 

discomfited deur hulle, en hulle hom seer afflicted: vir sy 

Raad en travail was tevergeefs. 

{9:69} Wherefore hy was baie wroth by die goddelose gegee 
mans 

wat het hom Raad te kom in die land, inasmuch as 

Hy het baie van hulle, en voornemens om terug in sy eie 

land. 

{9:70} waarvan toe Jonathan het kennis gehad, hy gestuur 

ambassadeurs vir hom, tot die einde hy moet maak vrede 

met hom, en lewer hulle die gevangenes. 

{9:71} watter ding hy aanvaar, en het volgens sy 

eise, en sware vir hom dat hy nooit sou doen hom 

skade al die dae van sy lewe. 



{9:72} wanneer daarom hy herstel het vir hom die 

gevangenes wat hy geneem het aforetime uit die grond van 

Judea, hy teruggekeer en het sy manier in sy eie land, 

nie een kom hy nie meer in hul rande. 

{9:73}: so die swaard opgehou van Israel: maar Jonathan 

het by Machmas, en begin om te regeer die mense; en hy 

Vernietig die goddelose manne uit Israel. 

{10:1} in die driehonderd en sixtieth jaar Alexander, die seun 

surnamed van Antiochus Epiphanes, opgeskuif en het 

Ptolemais: vir die mense ontvang het hom, deur middel 

waarvolgens hy daar, reigned 

{10:2} nou toe koning Demetrius hoor daarvan, hy 

versamel saam 'n uitverkorenes groot gasheer, en het 
weggegaan 

teen hom te veg. 

{10:3} verder Demetrius letters vir Jonathan gestuur 

met liefdevolle woorde, so as hy hom honderd. 

{10:4} vir sê hy, kom ons maak eers vrede met hom, 

voordat hy saam met Alexander teen ons: 

{10:5} Else hy sal onthou al die euwels wat ons het 



gedoen teen hom, en teen sy broers en sy mense. 

{10:6} wherefore hy het hom gesag in te samel 

saam 'n gasheer, en verskaf wapens, wat hy dalk hulp 

hom in die stryd: hy beveel ook dat die hostages wat 

was in die toring moet afgelewer word hom. 

{10:7} dan Jonathan na Jerusalem gekom, en lees die 

letters in die gehoor van al die mense, en van hulle wat 

in die toring was: 

{10:8} wat was baie seer bang, toe hulle hoor wat die 

King gegee het hom gesag in te samel saam 'n gasheer. 

{10:9} whereupon hulle van die toring gelewer hul 

hostages vir Jonathan, en hy hulle aan hul 

ouers. 

{10:10} dit gedoen, Jonathan vestig homself in Jerusalem, 

en begin om te bou en herstel die Stad. 

{10:11} en hy beveel die workmen bou die 

mure en die mount Laatkommery – en ongeveer met 
vierkantige klippe vir 

fortification; en hulle het so. 

{10:12} dan die vreemdelinge, wat was in die Forte 



Watter Bacchides opgebou het, gevlug weg; 

{10:13} Insomuch soos elke mens sy plek, en het 

in sy eie land. 

{10:14} slegs by Bethsura sekere van daardie het 

verlate die Wet en die GEBOOIE steeds gebly: vir 

Dit was hul plek van toevlug. 

{10:15} nou wanneer koning Alexander het gehoor wat 

beloof om Demetrius het gestuur vir Jonathan: wanneer ook dit 

was vertel hom van die gevegte en noble handelinge waarvan 
hy en sy 

broeders gedoen het, en van die pyn wat hulle verduur het, 

{10:16} het hy gesê, sal ons vind so 'n ander man? nou 

dus ons sal maak hom ons vriend en confederate. 

{10:17} op dit hy het 'n brief geskryf, en dit vir hom gestuur 

volgens hierdie woorde, sê, 

{10:18} koning Alexander aan sy broer Jonathan sendeth 

groet: 

{10:19} ons gehoor het van u, wat u kuns 'n man van 

groot krag, en ontmoet ons vriend wees. 

{10:20} daarom nou hierdie dag ons beskik u moet die 



Hoëpriester van u volk, en die koning se vriend; genoem word 

(en therewithal hy gestuur om hom 'n pers mantel en 'n kroon 
van 

goud:) vereis jou om ons deel te neem en hou vriendskap 

met ons. 

{10:21} so in die sewende maand van die driehonderd en 

SESTIGSTE jaar, by die fees van die Tabernakels, Jonathan sit 

die Heilige kleed, en versamel saam kragte, en voorsien 

veel armour. 

{10:22} waarvan toe Demetrius gehoor het, was hy baie 

Jammer, en gesê, 

{10:23} wat ons gedoen het, dat Alexander het 

verhoed ons om amity met die Jode te versterk 

homself? 

{10:24} ek ook sal skryf vir hulle woorde van 

aanmoediging, en belowe hulle dignities en geskenke, dat ek 

dalk het hulle hulp. 

{10:25} hy gestuur vir hulle dus tot hierdie effek: koning 

Demetrius vir die mense van die Jode sendeth groet: 

{10:26} terwyl julle verbond met ons, gehou het en 



voortgesit in ons vriendskap, nie by julle met ons 

vyande, ons het hiervan gehoor, en is bly. 

{10:27} daarom nou voort julle nog moet getrou 

vir ons, en ons sal goed oortree jy vir die dinge wat julle 

doen in ons namens 

{10:28} en sal jy baie Immuniteite verleen, en gee 

jy beloon. 

{10:29} en nou doen ek jou, gratis en vir jou onthalwe ek 

los al die Jode uit tributes, en van die gebruike van 

sout, en vanaf kroon belastings, 
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{10:30} en van dié wat appertaineth aan my na 

ontvang vir die derde deel of die saad en die helfte van die 
vrugte 

van die bome, ek los dit uit hierdie dag heen, sodat hulle sal 

nie geneem word van die grond van Judea, nóg van die drie 

regerings wat bygevoeg thereunto uit die land 

van Samaria en Galilea, van hierdie dag heen vir evermore. 

{10:31} laat Jerusalem word ook heilig en gratis, met die 

grense daarvan, albei van tenths en tributes. 



{10:32} en soos met die toring wat in Jerusalem, ek 

opbrengs op gesag oor dit, en gee die hoë priester, dat hy 

kan stel in dit sulke mans soos hy mag kies om dit te hou. 

{10:33} verder ek vrylik stel by liberty elke een van die 

Jode, wat was uitgevoer ballinge uit die grond van Judea in 

enige deel van my Koninkryk, en ek sal al my beamptes remit 

die tributes selfs van hul beeste. 

{10:34} verder ek sal dat al die feeste, en 

sabbaths, en nuwe mane, en plegtige dae, en die drie 

dae voor die fees, en die drie dae ná die fees sal 

word al immuniteit en vryheid vir al die Jode in my realm. 

{10:35} ook geen man moet gesag om te meng met 

of enige van hulle in enige aangeleentheid deur omheinings. 

{10:36} ek sal verder wat daar ingeskryf word onder die 

koning se dwing ongeveer dertig duisend mans van die Jode, 
vir: 

wie betaal moet gegee word, soos belongeth aan almal koning 
se magte. 

{10:37} en van hulle 'n paar sal geplaas word in die koning se 

sterk hou, van wie ook sommige moet opgestel word oor die 
sake 



van die Koninkryk, wat van trust: en ek sal wat hul 

overseers en landvoogde word van hulself, en wat hulle leef 

na hul eie wette, selfs as die koning het beveel in 

die grond van Judea. 

{10:38} en rakende die drie regerings wat 

bygevoeg na Judea vanaf die land van Samaria, laat hulle 

aangesluit met Judea, wat hulle kan wees een cm beskou word 
onder 

een, nóg gebonde aan ander gesag as die Hoëpriester se 
gehoorsaam. 

{10:39} soos vir Ptolemais, en die grond daarmee, betreffende 

Ek gee dit as 'n gratis geskenk aan die heiligdom in Jerusalem 
vir die 

nodige uitgawes van die heiligdom. 

{10:40} verder gee ek elke jaar vyftien duisend 

shekels silwer uit die koning se rekeninge vanaf die plekke 

appertaining. 

{10:41} en al die overplus, wat die beamptes payed 

nie in soos in voormalige tyd, vanaf voortaan sal gegee word 

teenoor die werke van die tempel. 

{10:42} en langs dit, die vyf duisend shekels van 



silwer, wat hulle geneem het van die gebruike van die tempel 
uit van 

die rekeninge jaar deur die jaar, selfs daardie dinge moet 

vrygestel, omdat hulle appertain aan die priesters wat bedien. 

{10:43} en elkeen wat hulle wees wat vlug vir die tempel 

in Jerusalem, of binne die vryhede hiervan, word 

skuld vir die koning, of vir enige ander aangeleentheid, laat 
hulle word 

by liberty en al wat hulle het in my realm. 

{10:44} vir die gebou ook herstel en van die werke 

van die heiligdom uitgawes gegee moet word van die koning se 

rekeninge. 

{10:45} Ja, en vir die bou van die mure van 

Jerusalem, en die fortifying daarvan ronde oor uitgawes 

moet gegee word uit die koning se rekeninge, so ook vir die 

bou van die mure in Judea. 

{10:46} nou toe Jonathan en die mense het gehoor hierdie 

woorde, hulle geen krediet vir hulle gegee het, nóg ontvang 
hulle, 

omdat hulle onthou die groot onheil wat hy gedoen het in 

Israel; want hy het afflicted hulle baie seer. 



{10:47} maar met Alexander was hulle goed bly, 

want hy was die eerste wat entreated van ware vrede met 

hulle, en hulle was altyd confederate met hom. 

{10:48} versamel dan koning Alexander groot dwing, en 

kamp opgeslaan over against Demetrius. 

{10:49} en nadat die twee konings het aangesluit by stryd, 

Demetrius se leër gevlug: maar Alexander gevolg na hom, en 

elektrisiteitskrisis teen hulle. 

{10:50} en hy vervolg die stryd baie seer tot die 

son afgegaan: en daardie dag was Demetrius weggeroof. 

{10:51} daarna Alexander gestuur ambassadeurs te 

Ptolemee koning van Egipte met 'n boodskap na hierdie effek: 

{10:52} Forasmuch soos ek kom weer na my realm, en 

is opgestel in die troon van my progenitors, en gekry het die 

heerskappy, en overthrown Demetrius, en herwin ons 

land; 

{10:53} vir na ek het aangesluit by stryd met hom, beide hy en 

sy gasheer was discomfited deur ons, sodat ons in die troon sit 

van sy Koninkryk: 

{10:54} nou dus kom ons maak 'n Liga amity 



saam, en gee my nou u dogter aan vrou: en ek sal 

u seun in Wet wees, en sal beide jou en gee haar as 

volgens u waardigheid. 

{10:55} dan Ptolemee die koning gegee het antwoord, sê, 

Gelukkig word die dag waarin jy het terug in die grond van 

u pa's, en satest in die troon van sy Koninkryk. 

{10:56} en nou sal ek doen om u, as u maaksel geskryf: 

ontmoet my dus by Ptolemais, dat ons een kan sien 

'n ander; want ek sal my dogter om jou volgens om te trou 

u begeerte. 

{10:57} so Ptolemee uit Egipte gegaan het met sy dogter 

Cleopatra, en hulle het gekom tot by die Ptolemais in die 
honderd 

threescore en tweede jaar: 

{10:58} waar koning Alexander vergadering hom, hy het 

vir hom sy dogter Cleopatra, en haar gevier 

huwelik by Ptolemais met groot heerlikheid, as die wyse van 

konings is. 

{10:59} nou koning Alexander het geskryf vir Jonathan, 

dat hy moet kom en ontmoet hom. 



{10:60} wat daarop het honourably Ptolemais, 

waar hy die twee konings te voldoen, en hulle en hul vriende 
gegee het 

Silwer en goud, en baie geskenke, en gevind guns in 

hul sig. 

{10:61} op daardie tyd sekere pestilent two van Israel, 

mans van 'n aansteeklike lewe aanmekaargesit hulself teen 
hom, om te 
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beskuldig dat ek hom: maar die koning sal hulle hoor nie. 

{10:62} Ja meer as dit, die koning beveel het om te neem 

sy klere af, en dan hom in pers: en hulle het so. 

{10:63} en hy hom sit deur homself gemaak, en sê in sy 

prinse, gaan saam met hom in die midde van die Stad, en maak 

Proklamasie, dat geen mens kla teen hom van enige 

saak, en dat geen mens hom vir enige wyse van probleme 

veroorsaak. 

{10:64} nou wanneer sy accusers het gesien dat hy geëerd was 

volgens die Proklamasie en clothed in die pers, hulle 

het al weg gevlug. 

{10:65} sodat die koning vereer hom, en het hom onder geskryf 



sy hoof vriende, en tereg in 'n Hertog en deelhebber van sy 

heerskappy. 

{10:66} daarna Jonathan teruggekeer na Jerusalem met 

vrede en blydskap. 

{10:67} Furthermore in die; honderd threescore en vyfde 

jaar gekom het Demetrius seun van Demetrius uit Crete in die 

land van sy vaders: 

{10:68} waarvan toe koning Alexander gehoor vertel, was hy 

regs jammer en teruggestuurde in Antioch. 

{10:69} dan Demetrius gemaak Apollonius die Goewerneur 

van Celosyria sy generaal, wat saam 'n groot leër 
bymekaargemaak, 

kamp opgeslaan in Jamnia en gestuur vir Jonathan die hoë 

priester, sê, 

{10:70} u alleen liftest om uself teen ons, en ek is 

gelag aan scorn vir jou onthalwe, en reproached: en hoekom 
dost 

u vaunt u krag teen ons in die berge? 

{10:71} nou dus, as jy trustest in jou eie 

krag, kom om ons in die gewone veld, en daar laat 

Ons probeer die saak saam: vir my is die krag van die 



stede. 

{10:72} vra en leer wie ek is, en die res wat neem ons 

deel, en hulle sal sê vir jou dat jou voet nie in staat om te 

vlug in hul eie land. 

{10:73} daarom nou u sal nie in staat wees om my die 

waens en so groot 'n krag in die gewone, waar is nie een 

klip nóg biskruit, nóg plek om te vlug vir. 

{10:74} So toe Jonathan hoor hierdie woorde van 

Apollonius, hy was in sy gedagtes, en kies tien geskuif 

duisend mans hy gegaan het uit Jerusalem, waar Simon sy 

broer ontmoet hom vir om hom te help. 

{10:75} en hy sy tente teen Joppa aangebied: maar; hulle 

van Joppa skakel hom uit die Stad, want Apollonius het 'n 

garnisoen daar. 

{10:76} dan Jonathan gelê siege vir dit: whereupon hulle 

van die Stad laat hom vir vrees: en so het Jonathan Joppa 
gewen. 

{10:77} waarvan toe Apollonius hoor, hy het drie 

duisend ruiters, met 'n groot leër van footmen, en het 

om Azotus as een wat deurgemaak, en therewithal het hom 



heen in die plain. want hy het 'n groot aantal 

ruiters in wie hy sy vertroue stel. 

{10:78} dan Jonathan gevolg na hom te Azotus, 

waar by die leër aangesluit stryd. 

{10:79} nou Apollonius het oor 'n duisend ruiters in 

ambush. 

{10:80} en Jonathan het geweet dat daar was 'n 

ambushment agter hom; vir hulle het compassed in sy 

gasheer, en spelers pyltjies by die mense, van oggend tot aand. 

{10:81} maar die mense stil gestaan, soos Jonathan het 

hulle beveel: en so het die vyande se perde was moeg. 

{10:82} dan gebring het Simon heen sy gasheer en stel hulle 

teen die footmen, (vir die waens was bestee) wat 

was discomfited deur hom, en gevlug. 

{10:83} die ruiters ook, synde gestrooi die veld, 

gevlug na Azotus, en het in Bethdagon, hul sal se 

tempel, vir veiligheid. 

{10:84} maar Jonathan stel vuur op Azotus, en die stede 

ronde oor dit, en het hul buit; en die tempel van 

Dagon, met hulle wat gevlug het na dit, hy gebrand met vuur. 



{10:85}: so daar was gebrand en weggeroof met die swaard 

goed haar agt duisend mans. 

{10:86} en vanaf vandaar Jonathan verwyder sy gasheer, en 

kamp opgeslaan teen Ascalon, waar die mans van die Stad 
gekom het 

heen, en ontmoet hom met groot pomp. 

{10:87} nadat dit teruggestuur Jonathan en sy gasheer vir 

Jerusalem, om enige buit. 

{10:88} nou wanneer koning ALexander gehoor hierdie dinge, 

Hy vereer Jonathan nog meer. 

{10:89} en gestuur om hom 'n gespe van goud, soos die gebruik 
is om te wees 

van die koning se bloed is soos aan gegee: hy het hom ook 

Accaron met die grense daarvan in besit. 

{11:1} en die koning van Egipte het saam 'n groot 

gasheer, soos die sand wat lieth op die see kus, en baie 

skepe, en gegaan het deur bedrog te kry Alexander se 

Koninkryk, en sluit dit aan sy eie. 

{11:2} whereupon hy het sy reis na Spanje in 

peaceable wyse, sodat as hulle van die stede geopen vir hom: 

en ontmoet hom: vir koning Alexander het beveel hulle so 



om te doen, omdat hy sy broer in Wet was. 

{11:3} nou soos Ptolemee ingeskryf in die stede, hy stel 

elke een van hulle 'n garnisoen van soldate om dit te hou. 

{11:4} en toe hy naby Azotus, hulle shewed 

hom die tempel van Dagon wat verbrand is, en Azotus en die 

voorstede daarvan wat vernietig was, en die liggame wat 

was spelers in die buiteland en hulle wat hy het afgebrand in 
die stryd; 

vir hulle het hope van hulle Terloops waar hy 

moet slaag. 

{11:5} ook hulle vertel die koning hoegenaamd Jonathan het 

gedoen, tot die voorneme wat hy dalk blameer hom: maar die 
koning sy gehou 

vrede. 

{11:6} dan Jonathan ontmoet die koning met groot pomp by 

Joppa, waar hulle mekaar saluted en ingedien. 
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{11:7} daarna Jonathan, wanneer hy gegaan het met die 

King tot die rivier genoem Eleutherus, weer tot teruggekeer 

Jerusalem. 

{11:8} King Ptolemee dus, nadat gekry die 



heerskappy van die stede deur die see tot by die Seleucia by die 
see 

kus, verbeelde aansteeklike beraadslaag teen Alexander. 

{11:9} whereupon hy gestuur ambasadors tot Koning 

Demetrius, deur te sê: kom, laat ons maak 'n Liga betwixt ons, 

en ek gee jou my dogter wie Alexander het, en 

u sal regeer in jou vader se Koninkryk: 

{11:10} want ek berou dat ek my dogter vir hom gegee het vir 

Hy gesoek na my dood. 

{11:11} dus het hy beswaddering hom, want hy was dit verlang 

van sy Koninkryk. 

{11:12} wherefore hy het sy dogter van hom, en 

vir haar gegee het om Demetrius, en forsook Alexander, sodat 
hul 

haat was openlik bekend. 

{11:13} dan Ptolemee aangegaan Antioch, waar hy 

stel twee krone op sy hoof, die kroon van Asië, en 

Egipte. 

{11:14} in die gemiddelde seisoen was koning Alexander in 

Cilicia, want diegene wat het in daardie dele het kom 

van hom. 



{11:15} maar wanneer Alexander van dit gehoor, hy het gekom 
om te 

oorlog teen hom: whereupon koning Ptolemee heen gebring 

sy gasheer, ontmoet hom met 'n magtige krag en sit hom 

vlug. 

{11:16} sodat Alexander gevlug in Arabië daar te wees 

verdedig; maar koning Ptolemee was verhef: 

{11:17} vir Zabdiel die Arabiese het Alexander se 

kop, en dit vir Ptolemee gestuur. 

{11:18} King Ptolemee ook die derde dag nadat, gesterf het en 

en hulle was in die sterk hou was weggeroof een van 'n ander. 

{11:19} deur hierdie middele Demetrius reigned in die honderd 

threescore en sewende jaar. 

{11:20} terselfdertyd Jonathan versamel saam 

hulle was in Judea te neem die toring wat in 

Jerusalem: en hy het baie enjins van oorlog teen dit. 

{11:21} dan gekom goddelose persone, wat hul eie gehaat 

mense, het na die koning gegaan, en het vir hom gesê dat 
Jonathan 

in die toring, 

{11:22} waarvan wanneer hy hoor, hy was kwaad, en 



onmiddellik verwyder, hy het gekom om Ptolemais, en het 
geskryf 

vir Jonathan, dat hy moet nie lê siege aan die toring, maar 

kom en praat met hom by Ptolemais in groot gou. 

{11:23} nietemin Jonathan, toe hy hoor dit, 

beveel om dit nog besiege: en hy het gekies dat sekere van die 

ouderlinge van Israel en die priesters, en sit self in gevaar; 

{11:24} en het silwer en goud, en klere, en duikers 

bied benewens, en het gegaan aan Ptolemais vir die koning, 

waar hy guns in sy oë gevind. 

{11:25} en alhoewel sekere goddelose manne van die mense 

klagtes teen hom gemaak het 

{11:26} tog die koning entreated hom as sy voorgangers 

het voorheen gedoen, en bevorder hom in die gesig van al sy 

vriende, 

{11:27} en hom in die hoë priesterdom, en bevestig 

al die Honneurs dat hy het voor, en het hom 

preeminence onder sy hoof vriende. 

{11:28} dan Jonathan verlange die koning, wat hy sou 

Judea vry van huldeblyk, so ook die drie regerings, maak 



met die land van Samaria; en hy hom drie belowe 

honderd talente. 

{11:29} sodat die koning het dit toegelaat, en geskryf letters: 

Jonathan van al hierdie dinge na hierdie wyse: 

{11:30} King Demetrius vir sy broer Jonathan, en 

vir die volk van die Jode, sendeth groet: 

{11:31} ons stuur jy hier 'n afskrif van die brief wat ons 

skryf het vir ons neef Lasthenes rakende u, dat julle 

dalk sien dit. 

{11:32} King Demetrius vir sy vader Lasthenes 

sendeth groet: 

{11:33} ons is vasbeslote om te doen goed aan die mense van 

die Jode, wat is ons vriende, en hou verbond met ons, 

as gevolg van hul goeie Testament teenoor ons. 

{11:34} wherefore ons bekragtig vir hulle: die rante 

van Judea, met die drie regerings van Apherema en 

Lydda en Ramathem, wat bygevoeg is tot Judea vanaf die 

land van Samaria, en alle dinge appertaining vir hulle, 

vir almal soos offer in Jerusalem, in plaas van die 

betalings wat die koning ontvang van hulle jaarlikse aforetime 



uit die vrugte van die aarde en van bome. 

{11:35} en vir ander dinge wat behoort aan ons, van die 

tithes en doeane betreffende vir ons, as ook die saltpits, 

en die kroon belastings, wat aan ons verskuldig is, kom ons 

hulle van hulle almal vir hulle verligting. 

{11:36} en niks hiervan moet herroep word uit hierdie 

tyd heen vir ewig. 

{11:37} nou sien dus dat u maak 'n afskrif van hierdie 

dinge, en laat dit word gelewer aan Jonathan, en stel op 

die Heilige berg op 'n opvallende plek. 

{11:38} hierna, wanneer koning Demetrius gesien het wat die 
grond 

was stil voor hom, en dat geen weerstand is gemaak 

teen hom, hy gestuur weg al sy kragte, elke een na sy 

eie plek, behalwe sekere bands van vreemdes, wie hy het 

versamel uit die isles van die heidense: daarom al die 

magte van sy vaders gehaat hom. 

{11:39} verder was daar een Tryphon, wat was 

van Alexander se deel afore, wat sien wat al die gasheer 

murmured teen Demetrius, gaan Simalcue die Arabiese 



wat gebring op Antiochus die jong seun van Alexander, 

{11:40} en seer op hom te lewer hom hierdie jong lê 

Antiochus, wat hy in sy pa se plek kan regeer: Hy vertel 

hom dus al wat Demetrius gedoen het, en hoe sy mans 

van oorlog was in vyandskap met hom, en daar het hy gebly 'n 
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lang seisoen. 

{11:41} in die mean time Jonathan gestuur na koning 

Demetrius, wat hy sou uitbring dié van die toring uit van 

Jerusalem, en diegene wat ook in die Forte: vir hulle geveg 

teen Israel. 

{11:42} sodat Demetrius gestuur vir Jonathan, sê: ek sal 

nie net vir u en u mense dit doen, maar ek sal grootliks 

eer u en u volk, as geleentheid dien. 

{11:43} nou dus u sal goed doen, as u my stuur 

mans te help my; vir al my kragte is weg van my af. 

{11:44} op hierdie Jonathan gestuur hom drie duisend 

sterk mans vir Antioch: en toe hulle na die koning, 

die koning was baie bly van hul koms. 

{11:45} Howbeit en hulle was van die Stad ingesamel 



hulself saam in die midde van die Stad, om die getal 

van 'n honderd en twintig duisend mans, en sou 

weggeroof die koning. 

{11:46} wherefore die koning gevlug in die hof, maar hulle 

van die Stad gehou die gange van die Stad, en begin om te veg. 

{11:47} en dan die koning geroep om die Jode vir hulp, wat 

gekom het vir hom alles op een slag en verspreiding hulself 

deur die Stad het daardie dag in die Stad om die nommer van 'n 

honderd duisend. 

{11:48} ook hulle stel vuur op die Stad, en genader baie buit 

daardie dag, en die koning gelewer. 

{11:49} so wanneer hulle van die Stad gesien het dat die Jode 
gehad 

het die Stad soos hulle wil, hul moed abated was: 

Daarom hulle supplication aan die koning gemaak, en gehuil, 

gesegde, 

{11:50} gee ons vrede, en laat die Jode ophou van 

aangerand ons en die Stad. 

{11:51} met wat hulle uitbring weg hul wapens, en 

gemaak vrede; en die Jode was vereer in die gesig van die 



koning, en in die sig van almal wat in sy Koninkryk; en hulle 

terug na Jerusalem, om groot buit. 

{11:52} sodat koning Demetrius gaan sit op die troon van sy 

Koninkryk, en die grond was stil voor hom. 

{11:53} Nevertheless hy dissembled in alles wat ooit hy 

het, en homself nóg van Jonathan, estranged 

hy beloon hom volgens die voordele wat hy gehad het 

ontvang van hom, maar ontsteld hom baie seer. 

{11:54} nadat dit Tryphon, teruggekeer en met hom die 

jong kind Antiochus, wat reigned, en is bekroon. 

{11:55} dan daar ingesamel vir hom: al die mans van oorlog, 

wie Demetrius het weg sit, en hulle geveg teen 

Demetrius, wat sy rug omgedraai en gevlug. 

{11:56} verder Tryphon het die olifante, en gewen 

Antioch. 

{11:57} destyds jong Antiochus het geskryf: 

Jonathan, deur te sê: ek bevestig jou in die hoë priesterdom, en 

aanstel jou liniaal oor die vier regerings, en een 

van die koning se vriende. 



{11:58} op dit hy gestuur om hom goue vaartuie beteken te 
wees 

in, en het hom laat drink in goud, en clothed word 

pers, en dra 'n goue gespe. 

{11:59} sy broer Simon ook gemaak hy kaptein van die 

plek genoem die leer van Tyrus tot by die grens van Egipte. 

{11:60} dan Jonathan het weggegaan, en geslaag deur die 

stede buite die water, en al die kragte van Sirië ingesamel 

hulself vir hom vir: om hom te help: en toe hy gekom het om te 

Ascalon, hulle van die Stad ontmoet hom honourably. 

{11:61} van waaruit hy gegaan na Gaza, maar hulle van Gaza 

Skakel hom uit; Daarom hy gelê siege vir dit, en verbrand die 

voorstede daarvan met vuur, en bederf hulle. 

{11:62} daarna, wanneer hulle van Gaza gemaak supplication 

vir Jonathan, hy vrede met hulle gemaak, en het die seuns 

van hul hoof mans vir hostages, en hulle na Jerusalem, gestuur 

en het deur die land tot by die Damascus. 

{11:63} nou toe Jonathan gehoor wat Demetrius se 

prinse was na kom Cades, wat is in Galilea, met 'n 

groot krag, purposing om hom uit die land verwyder 



{11:64} hy gegaan om hulle te ontmoet, en sy broer Simon 
gelaat 

in die land. 

{11:65} dan Simon encamped teen Bethsura en 

geveg teen dit 'n lang seisoen, en dit toesluit: 

{11:66} maar hulle verlange het vrede met hom, wat 

Hy verleen hulle, en dan sit hulle uit vandaar, en 

het die Stad, en stel 'n garnisoen in dit. 

{11:67} vir Jonathan en sy gasheer, hulle aangebied by die 

water van Gennesar, van waaruit kwytraak in die oggend 

hulle genader hulle aan die gewone Nasor. 

{11:68} en, kyk, die gasheer van vreemdelinge ontmoet hulle in 

die gewone, wat met mans in gelê ambush vir hom in die 

berge, het hulself over against hom. 

{11:69} So wanneer hulle wat lê in ambush rose uit van hul 

plekke en aangesluit by stryd, al wat was van Jonathan se kant 
gevlug; 

{11:70} Insomuch as daar was nie een van hulle verlaat, 

behalwe Mattathias die seun van Absalom, en Judas die seun 
van 

Calphi, die owerstes van die gasheer. 



{11:71} dan Jonathan huur sy klere, en uitbring aarde 

op sy kop, en prayed. 

{11:72} Afterwards draai weer om te veg, hy sit hulle 

vlug, en sodat hulle hardloop weg. 

{11:73} nou wanneer sy eie mans wat was gevlug het dit gesien, 

hulle draai weer vir hom, en met hom agtervolg hulle 

Cades, selfs tot by hul eie tente, en daar hulle kamp opgeslaan. 

{11:74} sodat daar was weggeroof van die heidense daardie dag 
oor 

drie duisend mans: maar Jonathan na Jerusalem teruggekeer. 

{12:1} nou toe Jonathan sien daardie tyd bedien hom, hy 

sekere mans gekies het, en hulle na Rome, vir gestuur om te 
bevestig 

en hernu die vriendskap wat hulle met hulle gehad het. 

{12:2} hy briewe ook aan die Lacedemonians, en gestuur om te 

ander plekke, vir dieselfde doel. 
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{12:3} sodat hulle na Rome gegaan, en aangegaan is die 

Senaat, en gesê, Jonathan die Hoëpriester, en die mense van 

die Jode, ons gestuur vir julle, tot die einde julle moet hernu die 

vriendskap, wat julle het met hulle, en wedstryd, soos in 



voormalige tyd. 

{12:4} op dit die Romeine het hulle briewe aan die 

landvoogde van elke plek wat hulle moet bring hulle in 

die grond van Judea peaceably. 

{12:5} en hierdie is die afskrif van die briewe wat Jonathan 

geskryf aan die Lacedemonians: 

{12:6} Jonathan die Hoëpriester, en die ouderlinge van die 

nasie, en die priesters en die ander van die Jode, vir die 

Lacedemonians hul broeders stuur groet: 

{12:7} Daar was briewe gestuur in tye verlede vir Onias die 

hoë priester van Darius, wat reigned tot dan onder julle, 

aanduiding is dat julle ons broeders, as die kopie hier is 

onderskryf spesifiseer. 

{12:8} op watter tydstip Onias entreated die ambassadeur wat 

honourably gestuur is, en ontvang die briewe, waarin 

verklaring van die Liga en vriendskap gemaak is. 

{12:9} daarom ons ook, maar ons moet nie een van hierdie 

dinge, dat ons die Heilige boeke van die skrif in ons hande hê 

om te troos ons, 

{12:10} het nietemin gepoog om te stuur vir julle vir 



die hernu van broederskap en vriendskap, mos ons moet 

altesaam vreemdelinge vir julle geword: Daar is 'n lang 

tyd verbygegaan sedert julle vir ons gestuur. 

{12:11} ons dus te alle tye sonder ophou, beide in 

ons feeste, en ander gerieflik dae, onthou jy in 

die offers wat ons bied, en in ons gebede, as rede 

is, en as dit becometh ons om te dink op ons broeders: 

{12:12} en ons is reg bly van jou eer. 

{12:13} as vir onsself, het ons groot probleme gehad het en 

oorloë aan elke kant, forsomuch as die konings wat ronde 

oor ons het geveg teen ons. 

{12:14} howbeit ons sou nie lastig wees vir julle, 

nóg ander van ons confederates en vriende, in hierdie oorloë: 

{12:15} want ons het hulp uit die hemel wat ons, succoureth 

so as ons van ons vyande, en ons vyande gelewer word 

onder voet gebring is. 

{12:16} vir hierdie oorsaak ons gekies het Numenius die seun 
van 

Antiochus, en Antipater hy seun van Jakkie, en hulle gestuur 

vir die Romeine, te hernu die amity wat ons het met hulle, 



en die voormalige Liga. 

{12:17} ons beveel hulle ook om te gaan vir julle, en tot 

salute en lewer ons briewe rakende die 

hernu van ons broederskap. 

{12:18} daarom nou julle doen goed om te gee ons 'n 

daarmee beantwoord. 

{12:19} en hierdie is die afskrif van die briewe wat Oniares 

gestuur. 

{12:20} Areus koning van die Lacedemonians om Onias die 

Hoëpriester, groet: 

{12:21} dit is gevind in skrif, wat die Lacedemonians en 

Jode is broeders, en dat hulle van die voorraad van Abraham: 

{12:22} nou dus, aangesien dit kom is ons 

kennis, julle doen goed te skryf vir ons van jou 

voorspoed. 

{12:23} ons skryf terug weer aan jou, wat jou beeste 

en goedere is ons se, en ons se is jou se ons beveel 

dus ons ambassadeurs te maak verslag vir julle op hierdie 

wyse. 

{12:24} nou toe Jonathan gehoor wat Demebius se 



prinse was om te veg teen hom met 'n groter gasheer kom 

as afore, 

{12:25} hy uit Jerusalem verwyder, en ontmoet hulle in die 

grond van Amathis: want hy het hulle geen verligting aan tik sy 

land. 

{12:26} hy gestuur verkenners ook vir hul tente, wat gekom het 

weer, en vertel hom dat hulle aangestel was nie om te kom op 

hulle in die nag seisoen. 

{12:27} daarom so gou soos die son was af, 

Jonathan beveel sy manne te kyk, en word in arms, 

wat al die nag lank hulle dalk gereed om te veg: ook hy 

afgeskiet centinels rond oor die gasheer. 

{12:28} maar wanneer die teëstanders gehoor wat Jonathan en 

sy manne was gereed vir die stryd, hulle gevrees, en trembled 
in 

hul harte, en hulle aangesteek vure in hul kamp. 

{12:29} howbeit Jonathan en sy geselskap het geweet dat dit 
nie 

tot die oggend: want hulle het gesien die ligte brand. 

{12:30} dan Jonathan nagestreef na hulle, maar ingehaal 

hulle nie: vir hulle gegaan oor die rivier Eleutherus. 



{12:31} daarom Jonathan omgedraai om die Arabiere, wat 

was genoem Zabadeans, hulle smote en het hul 

buit. 

{12:32} en vandaar verwyder, hy het gekom om Damascus, en 

so geslaag deur al die land, 

{12:33} Simon het weggegaan, en ook deur die 

land tot by die Ascalon, en die hou daar aangrensend aan, 
vanaf 

waaruit hy omgedraai eenkant om Joppa en dit gewen. 

{12:34} want hy het gehoor dat hulle die hande sou lewer 

vir hulle: wat het Demetrius se deelgeneem; Daarom stel hy 'n 

garnisoen daar om dit te hou. 

{12:35} nadat dit gekom het Jonathan huis weer, en roep 

die ouderlinge van die mense saam, hy oorleg gepleeg het met 
hulle 

oor gebou sterk vashou in Judea, 

{12:36} en maak die mure van Jerusalem hoër, en 

'n groot berg tussen die toring en die Stad, vir die verhoging 
aan 

skei dit van die Stad, dat so dit dalk alleen, dat mans 

dalk nie verkoop of koop in dit. 



{12:37} op dit hulle byeen gekom het om te bou op die Stad, 

forasmuch as deel van die muur teenoor die brook op die Ooste 

kant gebreek was, en hulle herstel dit wat was 

genoem Caphenatha. 
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{12:38} Simon ook Adida in Sephela opgestel en het dit gemaak 

sterk met hekke en bars. 

{12:39} nou Tryphon gegaan oor om die Koninkryk van 

Asië, en na die dood van Antiochus die koning, wat hy dalk stel 
die 

kroon op sy eie kop. 

{12:40} Howbeit hy was bang dat Jonathan nie sou 

ly hom en dat hy sou veg teen hom; Daarom 

Hy het 'n manier hoe om Jonathan, wat hy dalk dood 

hom. So hy verwyder, en het gekom om te Bethsan. 

{12:41} dan Jonathan het uitgegaan om te ontmoet hom met 
veertig 

duisend mans gekies vir die geveg, en het gekom om te 
Bethsan. 

{12:42} nou toe Tryphon sien Jonathan gekom het met so 

groot 'n krag, hy durst rek nie sy hand teen hom; 



{12:43} maar ontvang hom honourably en geloof 

hom vir al sy vriende, en vir hom geskenke, en 

beveel sy manne van oorlog moet so gehoorsaam aan hom, as 

aan homself. 

{12:44} vir Jonathan ook sê hy: waarom u maaksel 

gebring al hierdie mense so groot moeite, sien daar is geen 

oorlog betwixt ons? 

{12:45} daarom stuur hulle nou huis toe weer, en 

Kies 'n paar mans om te wag op u, en kom u met my 

om Ptolemais, want ek sal dit gee jou, en die res van die sterk 

hou en kragte, en alles wat enige aanklag: soos vir my, ek 

sal terugkeer en wyk: want dit is die oorsaak van my koms. 

{12:46} sodat Jonathan glo hom het soos hy hom, bade 

en weg gestuur sy gasheer, wat in die grond van Judea gegaan. 

{12:47} en met homself hy behou maar drie duisend 

mans, van wie hy twee duisend in Galilea, en een gestuur 

duisend gegaan met hom. 

{12:48} nou sodra Jonathan Ptolemais, aangegaan 

hulle van Ptolemais sluit die hekke en het hom, en al hulle 

wat saam met hom het hulle met die swaard gekom het. 



{12:49} dan gestuur Tryphon 'n gasheer van footmen en 

ruiters in Galilea, en in die groot plain, om te vernietig 

alle Jonathan se maatskappy. 

{12:50} maar wanneer hulle geweet het dat Jonathan en hulle 
wat 

was saam met hom was geneem en weggeroof, hulle 
aangemoedig een 

'n ander; en gegaan het naby mekaar, bereid om te veg. 

{12:51} en hulle dus gevolg op hulle, 

Wis dat hulle was gereed om te veg vir hul lewens, 

Draai jy weer terug. 

{12:52} whereupon hulle almal in die land van Judea gekom 

peaceably, en daar hulle bewailed Jonathan, en hulle wat 

met hom was, en hulle was baie seer bang; Daarom al 

Israel gemaak groot lamentation. 

{12:53} en dan al die heidense wat was ronde oor dan 

gesoek om te vernietig hulle: vir het gesê dat hulle, hulle het 
geen kaptein, 

nóg enige om hulle te help: nou dus kom ons maak oorlog op 

hulle, en hul memorial uit mans wegneem. 

{13:1} nou wanneer Simon gehoor dat Tryphon het 



versamel saam 'n groot gasheer gaan die grond van Judea, 
binnedring 

en vernietig dit, 

{13:2} en gesien dat die mense in groot spiertrekking was 

en vrees, hy opgeskuif na Jerusalem, en die mense ingesamel 

saam, 

{13:3} en hulle vermaning, sê: julle julle gegee het 

watter groot dinge weet ek, en my broers en my pa se 

huisves, gedoen het vir die wette en die heiligdom, die stryd 

ook en probleme wat ons gesien het. 

{13:4} deur rede waarvan al my broeders weggeroof word vir 

Israel se onthalwe, en ek is alleen. 

{13:5} nou dus word dit ver van my, wat ek moet 

spaar myn eie lewe in enige tyd van moeilikheid: want ek is 
geen 

beter as my broeders. 

{13:6} Doubtless ek sal my nasie, avenge en die 

heiligdom, en ons vrouens en ons kinders: vir al die 

heidense is ingesamel om te vernietig ons van baie 
kwaadwilligheid. 

{13:7} nou sodra die mense hoor hierdie woorde, hul 



Gees herleef. 

{13:8} en hulle beantwoord met 'n harde stem, sê, 

U sal ons leier in plaas van Judas en Jonathan word u 

broer. 

{13:9} veg u ons gevegte, en hoegenaamd, u 

commandest ons, dat sal ons doen. 

{13:10} so dan hy versamel saam al die mans van oorlog, 

en het gou voltooi die mure van Jerusalem, en hy 

fortified dit ronde oor. 

{13:11} ook hy gestuur Jonathan die seun van Absolom, en 

met hom 'n groot krag, om Joppa: wie giet uit hulle wat 

was daarin gebly daar in dit. 

{13:12} sodat Tryphon verwyder uit Ptolemaus met 'n 

groot krag te dikwels in die grond van Judea, en Jonathan was 

met hom in saal. 

{13:13} maar Simon aangebied sy tente by Adida, oor 

teen die gewone. 

{13:14} nou wanneer Tryphon geweet dat Simon was gestyg 

UP in plaas van sy broer Jonathan, en bedoel om saam met die 
stryd 



met hom, hy boodskappers vir hom sê, gestuur 

{13:15} terwyl ons het Jonathan u broer hou, dit 

is vir geld wat hy verskuldig is aan die koning se skat, 

rakende die besigheid wat pleeg vir hom was. 

{13:16} daarom nou stuur 'n honderd talente silwer, 

en twee van sy seuns vir hostages, dat wanneer hy by liberty is 

Hy kan nie uit ons revolt, en ons sal hom laat gaan. 

{13:17} hereupon Simon, hoewel hy beskou wat hulle 

het deceitfully vir hom nog gestuur hy die geld en die 

kinders, mos peradventure hy moet verkry om homself 

groot haat van die mense: 

{13:18} wat dalk gesê het, omdat ek hom nie gestuur die 

geld en die kinders, dus is Jonathan dood. 

{13:19} sodat hy gestuur hulle die kinders en die honderd 

talente: howbeit Tryphon dissembled hy laat sou nóg 

Jonathan gaan. 
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{13:20} en nadat dit gekom Tryphon gaan die grond binnedring 

en vernietig dit, gaan ronde Terloops wat leadeth 



vir Adora: maar Simon en sy gasheer deelgeneem het teen hom 
in 

elke plek, wheresoever hy gegaan het. 

{13:21} nou en hulle was in die toring boodskappers gestuur 

vir Tryphon, aan die einde dat hy moet verhaas sy koms 

vir hulle deur die woestyn, en stuur hulle proviand. 

{13:22} wherefore Tryphon gemaak gereed al sy waens 

daardie nag kom: maar daar val 'n baie groot sneeu, deur 

rede waarvan hy gekom het nie. Hy vertrek, en kom in 

die land van Galaad. 

{13:23} en toe hy naby Bascama hy het die 

Jonathan, wat daar begrawe was. 

{13:24} daarna Tryphon teruggekeer en het in sy 

eie grond. 

{13:25} dan gestuur Simon, en het die bene van Jonathan 

sy broer, en hulle in Modin, die Stad van sy vaders begrawe. 

{13:26} en al Israel gemaak groot lamentation vir hom, 

en bewailed hom baie dae. 

{13:27} Simon gebou ook 'n monument op die sepulchre 

van sy vader en sy broers, en opgewek dit omhoog na die gesig, 



met hewn klip agter en voor. 

{13:28} verder het hy sewe piramides, een teen opgestel 

'n ander, vir sy vader en sy moeder, en sy vier broers. 

{13:29} en in hierdie hy gemaak cunning toestelle, oor die 

waarop hy stel groot pilare, en op die pilare gemaak hy alle 

hul armour vir 'n ewige geheue, en deur die armour 

skepe uitgekap, dat hulle kan gesien word van alles wat vaar op 
die 

see. 

{13:30} Dis die sepulchre wat hy by Modin, 

en dit staan hy vir nog vir hierdie dag. 

{13:31} nou Tryphon hanteer deceitfully die jong 

King Antiochus, en het hom. 

{13:32} en hy reigned in sy plek, en homself bekroon 

koning van Asië, en 'n groot onheil gebring op die grond. 

{13:33} dan Simon van die sterk hou in Judea, gebou 

en omhein met hoë torings oor hulle, en groot mure, 

gates, en bars en gelê op proviand daarin. 

{13:34} verder Simon het mans gekies en gestuur na koning 

Demetrius, tot die einde hy moet gee die grond 'n immuniteit, 



want al daardie Tryphon gedoen het was om te bederf. 

{13:35} vir wie koning Demetrius beantwoord en geskryf 

na hierdie wyse: 

{13:36} King Demetrius vir Simon die Hoëpriester, en 

vriend van die Konings, soos ook vir die ouderlinge en die nasie 
van die 

Jode, sendeth groet: 

{13:37} die goue kroon, en die skarlakenrooi mantel, wat julle 

gestuur vir ons, ons ontvang het: en ons is gereed om te maak 
'n 

stedfast vrede met jou, Ja, en skryf vir ons beamptes, 

om te bevestig die Immuniteite wat ons toegestaan het. 

{13:38} en hoegenaamd verbond ons gemaak het met 

Jy sal staan; en die sterk hou, wat julle het 

builded, moet jou eie. 

{13:39} soos vir enige toesig of skuld verbind tot hierdie 

dag, ons vergewe dit, en die kroon belasting ook, wat julle skuld 
ons: 

en as daar enige ander huldeblyk betaal in Jerusalem, dit sal 

Geen meer betaal word. 

{13:40} en kyk wie is onder julle in te voldoen aan ons 



hof, laat dan word ingeskryf, en laat daar vrede betwixt ons. 

{13:41} dus die jeug van die heidense was weggeneem 

van Israel in die driehonderd en seventieth jaar. 

{13:42} en dan die mense van Israel begin skryf hul 

instrumente en kontrakte, In die eerste jaar van Simon die 

Hoëpriester, die Goewerneur en leier van die Jode. 

{13:43} in daardie dae Simon kamp opgeslaan teen Gaza en 

in dit rondom; Hy het ook 'n enjin van oorlog, en 

stel dit deur die Stad, 'n sekere toring battered en het dit 
geneem. 

{13:44} en hulle wat was in die enjin leaped in die 

Stad; whereupon was daar 'n groot herrie in die Stad: 

{13:45} Insomuch soos die mense van die Stad huur hulle 

klere en klim op die mure met hul vrouens en 

kinders, en roep met 'n harde stem, beseeching Simon te 

verleen hulle vrede. 

{13:46} en hulle het gesê, hanteer nie ons volgens ons 

boosheid, maar volgens u genade. 

{13:47} sodat Simon was bedaar het teenoor hulle en geveg 

nie meer teen hulle, maar sit hulle uit die Stad, en 



die huise waarin die afgod was, en so ingetik skoongemaak 

daarheen met liedjies en danksegging. 

{13:48} Ja, hy sit Tess daaruit, en geplaas 

sulke mans daar as sou die Wet hou, en dit sterker gemaak 

as wat dit was voor, en gebou daarin 'n dwellingplace vir 

homself. 

{13:49} hulle ook van die toring in Jerusalem was so gehou 

strait, wat hulle kon nie na vore kom, of gaan in die 

land, of nie koop nie, en ook verkoop: wherefore hulle was in 
groot 

nood vir wil van proviand, en 'n groot aantal van hulle 

het tot niet gegaan deur hongersnood. 

{13:50} dan gehuil hulle aan Simon, beseeching hom te wees 

by een met hulle: watter ding hy toegestaan; en wanneer 

Hy het moeite hulle van daar af, hy die toring skoongemaak 

van pollutions: 

{13:51} en aangegaan is dit die drie en 20ste dag van 

die tweede maand in die driehonderd sewentig en eerste jaar, 
met 

danksegging en takke van palm bome, en met harps, 



en speelklaviertjie, klapper, en met viols, en liedere, en liedjies: 
omdat 

Daar was 'n groot vyand uit Israel vernietig. 

{13:52} hy bevestig ook dat daardie dag gehou moet word 

elke jaar met blydskap. Verder die heuwel van die tempel 

dat deur die toring hy gemaak is sterker as wat dit was, en 

Daar het hy homself met sy maatskappy. 

{13:53} en toe Simon sien dat Johannes sy seun was 'n 

wyd man, hy het hom kaptein van al die gashere; en hy 

het in Gazera. 
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{14:1} nou in die driehonderd threescore en twaalfde jaar 

koning Demetrius sy kragte saam bymekaargemaak, en het in 

Media hom om hulp te kry om te veg teen Tryphone. 

{14:2} maar toe die Arsaces, die koning van Persië en Media, 

gehoor dat Demetrius ingesleutel is binne sy grense, hy gestuur 

een van sy prinse te neem hom lewendig: 

{14:3} wat gegaan het en die gasheer van Demetrius, smote en 

hom geneem, en hom na Arsaces, deur wie hy sit was gebring 

in saal. 



{14:4} soos vir die grond van Judea, wat stil al die dae 

van Simon; want hy het die goeie van sy nasie in sodanige wyse, 

soos wat evermore sy gesag en eer plesier hulle goed. 

{14:5} en soos hy eervolle in al sy handelinge, was so in dit, 

dat hy het Joppa vir 'n hawe, gerig en 'n ingang tot 

die isles van die see, 

{14:6} en vergroot die perke van sy nasie, en 

herstel die land, 

{14:7} en saam 'n groot aantal gevangenes, 

en het die heerskappy van Gazera, en Bethsura, en die 

toring, uit die wat het hy al uncleaness, nóg was 

daar enige wat weerstaan hom. 

{14:8} toe het hulle tot hul grond in vrede, en die 

aarde gegee het haar toename, en die bome van die veld hul 
vrugte. 

{14:9} die antieke mans gaan sit almal in die strate, 
gemeenskap 

saam van goeie dinge, en die jong mans gestel heerlik 

en strydbare klere. 

{14:10} hy voorsien proviand vir die stede, en stel 

hulle allerhande munition, sodat sy eervolle naam 



was veral bekend vir die einde van die wêreld. 

{14:11} hy vrede in die land gemaak, en Israel bly 

met groot vreugde: 

{14:12} vir elke man sit onder sy wingerdstok en sy vye boom, 

en daar was geen rafel hulle: 

{14:13} was ook nie daar enige links in die grond om te veg 

teen hulle: Ja, die konings hulself overthrown was 

daardie dae. 

{14:14} verder versterk hy almal van sy mense 

wat gebring is, was lae: die Wet wat hy gesoek uit; en elke 

contemner van die Wet en aansteeklike persoon hy het 
weggeneem. 

{14:15} hy pragtig getooi die heiligdom, en vermenigvuldig 

bloedvate van die tempel. 

{14:16} nou wanneer dit gehoor by Rome, en wat 

Sparta, dat Jonathan dood was, was hulle baie jammer. 

{14:17} maar sodra hulle dit gehoor sy broer Simon 

Hoëpriester gemaak is in sy plek, en regeer die land, en 

die stede daarin: 

{14:18} hulle het geskryf vir hom in tabelle van brons, te 
vernuwe 



die vriendskap en Liga wat hulle gemaak het met Judas 

en Jonathan sy broeders: 

{14:19} wat geskrifte was lees voor die 

gemeente in Jerusalem. 

{14:20} en dit is die afskrif van die briewe wat die 

Lacedemonians gestuur; Die liniale van die Lacedemonians, met 

die Stad, vir Simon die Hoëpriester, en die ouderlinge, en 

priesters, en oorblyfsel van die mense van die Jode, ons 
broeders, 

stuur groet: 

{14:21} die ambassadeurs wat gestuur was vir ons mense 

ons van u heerlikheid en eer gesertifiseer: wherefore ons was 

bly van hul koms, 

{14:22} en registreer het die dinge wat hulle het in die 

Raad van die mense op hierdie wyse; Numenius seun van 

Antiochus, en Antipater seun van Jason, die Jode se 

ambassadeurs, het gekom vir ons om te hernu die vriendskap 
wat hulle gehad 

met ons. 

{14:23} en dit met die mense te vermaak die mans 

honourably, en sit die afskrif van hul ambassage in 



publick rekords, aan die einde die mense van die 
Lacedemonians 

dalk het 'n memorial daarvan: verder het ons 

geskryf 'n kopie daarvan vir Simon die Hoëpriester. 

{14:24} nadat hierdie Simon gestuur Numenius na Rome met 'n 

groot skild van goud van 'n duisend pond gewig om te bevestig 

die Liga met hulle. 

{14:25} waarvan wanneer die mense gehoor, hulle het gesê, 
wat 

Dankie sal ons gee aan Simon en sy seuns? 

{14:26} vir hy en sy broers en die huis van sy 

Vader het Israel gestig, en weg gejaag in stryd hul 

vyande van hulle, en bevestig hul vryheid. 

{14:27} so dan hulle dit geskryf in tabelle van brons, wat 

hulle stel op pilare in mount Laatkommery –: en dit is die afskrif 
van 

Die skrif; Die 18de dag van die maand Elul, in die 

honderd threescore en twaalfde jaar, synde die derde jaar van 

Simon die Hoëpriester, 

{14:28} by Saramel in die groot gemeente van die 

priesters, en mense, en liniale van die volk en ouderlinge van 



die land, was hierdie dinge vir ons in kennis gestel. 

{14:29} Forasmuch soos dikwels daar is oorloë in 

die land, waarin vir die instandhouding van hul heiligdom, 

en die Wet, Simon die seun van Mattathias, van die nageslag 
van 

Jarib, tesame met sy broeders, stel hulself 

gevaar, en verset teen die vyande van hul nasie het hul 

nasie groot eer: 

{14:30} (vir na daardie Jonathan, hy versamel sy 

nasie saam, en is hul hoë priester, is bygevoeg tot sy 

mense, 

{14:31} hul vyande voorberei om te dikwels in hul land, 

dat hulle kan vernietig dit, en lê hande op die heiligdom: 

{14:32} op watter tydstip Simon opgestaan en geveg vir sy 

nasie, spandeer baie van sy eie stof en gewapen die 

wyd mans van sy nasie en het hulle lone, 

{14:33} en kry die stede van Judea, tesame met 

Bethsura, wat lieth op die rante van Judea, waar die 

Armour van die vyande was voor; maar hy stel 'n garnisoen 

van Jode daar: 



{14:34} verder hy fortified Joppa, wat lieth op die 

see, en Gazera, wat bordereth op Azotus, waar die 

vyande gehad het voor: maar hy geplaas Jode daar, en 
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verskaf hulle met alles gerieflik vir die reparation 

daarvan.) 

{14:35} die mense gesing dus die dade van Simon, en 

vir watter heerlikheid gedink hy bring sy nasie, hom gemaak 

hul goewerneur en hoof priester, want hy het alles gedoen 

Hierdie dinge, en vir die geregtigheid en geloof wat hy gehou te 

Sy volk, en vir wat hy gesoek met alle middele tot sy verhef! 

mense. 

{14:36} vir in sy tyd dinge prospered in sy hande, so 

dat die heidene geneem uit hul land, en hulle 

ook wat was in die Stad van Dawid in Jerusalem, wat het 

hulself 'n toring, uit wat hulle uitgereik is, gemaak en 

alles oor die heiligdom besoedel, en het baie seer die 

Heilige Plek: 

{14:37} maar hy Jode daarin geplaas. en kry dit vir die 

veiligheid van die land en die Stad, en die mure van opgewek 



Jerusalem. 

{14:38} King Demetrius ook bevestig hom in die hoë 

priesterdom volgens daardie dinge, 

{14:39} het hom een van sy vriende en vereer 

hom met groot eer. 

{14:40} want hy het gehoor sê, dat die Romeine het genoem 

die Jode hul vriende en confederates en broeders; en 

dat hulle die ambassadeurs van Simon het is 

honourably; 

{14:41} ook dat die Jode en priesters was goed bly 

daardie Simon behoort hul goewerneur en hoë priester vir 

ooit, totdat daar moet ontstaan 'n getroue profeet; 

{14:42} verder dat hy behoort hul kaptein, en 

moet neem beheer van die heiligdom, stel hulle oor hul 

werk, en oor die land, en oor die armour, en oor 

die Forte, dat, ek sê, hy moet beheer te neem oor van die 

heiligdom; 

{14:43} langs dit, dat hy gehoorsaam moet word van elke 

man, en dat al die geskrifte in die land gemaak moet word 

in sy naam, en wat hy in pers, clothed moet word en 



dra goud: 

{14:44} ook dat dit behoort wettige vir Geeneen van die 

mense of priesters breek enige van hierdie dinge, of gainsay 

sy woorde, of in te samel 'n vergadering in die land sonder 

hom, of tot clothed word in pers, of dra 'n gespe van goud; 

{14:45} en elkeen moet doen anders, of breek 

enige van hierdie dinge, hy moet gestraf word. 

{14:46}: so dit graag al die mense om te gaan met Simon, 

en om te doen het gesê. 

{14:47} dan Simon hiervan aanvaar, en is goed 

bly Hoëpriester, en kaptein en goewerneur van die 

Jode en priesters, en om te verdedig hulle almal. 

{14:48} sodat hulle beveel dat hierdie skrif behoort te wees 

woordig in tabelle van brons, en dat hulle moet opgestel word 
binne 

die kompas van die heiligdom op 'n opvallende plek; 

{14:49} ook dat die afskrifte daarvan gelê moet word 

die Tesourie, aan die einde wat Simon en sy seuns het dalk 

hulle. 

{15:1} verder Antiochus seun van Demetrius die koning 



briewe van die isles van die see tot by Simon die priester 
gestuur 

en Prins van die Jode, en aan al die mense; 

{15:2} die inhoud waarvan is hierdie: koning Antiochus 

Simon die Hoëpriester en Prins van sy volk, en die 

mense van die Jode, groet: 

{15:3} Forasmuch soos sekere pestilent mans het usurped 

die Koninkryk van ons vaders, en my doel is om uitdaging 

dit weer, dat ek dit kan herstel na die ou landgoed, en wat 

einde versamel 'n menigte van buitelandse soldate bymekaar, 

en voorbereide skepe van oorlog; 

{15:4} my betekenis ook om te gaan deur die land, 

dat ek kan van hulle wat vernietig word, avenged word en 

gemaak baie stede in die Koninkryk verlate: 

{15:5} nou daarom bevestig ek vir jou al die oblations 

wat die konings voor my verleen u, en hoegenaamd 

geskenke naas hulle toegestaan. 

{15:6} ek gee jou laat ook muntstuk geld vir u 

land met jou eie stempel. 

{15:7} en as rakende Jerusalem en die heiligdom, 



Laat hulle vry; en al die armour wat u maaksel gemaak, en 

Forte dat u maaksel gebou, en keepest in jou hande, laat 

hulle bly vir jou. 

{15:8} en indien enigiets wees, of sal wees, weens die koning, 

laat dit jou uit hierdie tyd heen vir evermore word vergewe. 

{15:9} Furthermore, wanneer ons behaal het ons 

Koninkryk, ons sal eer u, en u volk, en u 

tempel, met groot eer, sodat jou eer sal wees 

bekende regdeur die wêreld. 

{15:10} in die driehonderd threescore en veertiende jaar 

Antiochus het in die land van sy vaders: op watter tyd 

al die kragte bymekaar gekom vir hom, sodat min was links 

met Tryphon. 

{15:11} wherefore nagestreef word deur king Antiochus, hy 

gevlug vir Dora, wat deur die see kant lieth: 

{15:12} want hy het gesien dat probleme gekom op hom al by 

een keer, en dat sy kragte hom het verlaat. 

{15:13} dan Antiochus teen Dora, het kamp opgeslaan 

met hom 'n honderd en twintig duisend man van oorlog, en 

agt duisend ruiters. 



{15:14} en toe het hy die Stad ronde compassed 

oor, en aangesluit by skepe naby die dorp op die see kant, hy 

vexed die Stad deur land en see, nóg gely het hy enige aan 

gaan uit of in. 

{15:15} in die gemiddelde seisoen gekom het Numenius en sy 

maatskappy uit Rome, om briewe aan die konings en 

lande; wherein was hierdie dinge geskryf: 

{15:16} Lucius, VF van die Romeine aan koning 

Ptolemee, groet: 

{15:17} die Jode se ambassadeurs, ons vriende en 

confederates, het gekom vir ons om te hernu die ou vriendskap 
en 

Liga, gestuur van Simon die Hoëpriester, en uit die 

mense van die Jode: 
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{15:18} en hulle gebring 'n skild van goud van 'n duisend 

skut. 

{15:19} ons gedink het dit goeie dus skryf vir die 

konings en lande, dat hulle moet hulle geen kwaad doen, nóg 

veg teen hulle, hul stede of lande nie, en ook nog verbeter hul 



vyande teen hulle. 

{15:20} dit was ook goed vir ons om te ontvang die skild van 

hulle. 

{15:21} as dus daar word enige pestilent two, wat 

uit hulle land vir julle gevlug het, lewer hulle vir 

Simon die Hoëpriester, wat hy kan straf hulle volgens 

hul eie Wet. 

{15:22} die dieselfde dinge geskryf het hy ook vir: 

Demetrius die koning, en Attalus, Ariarathes, en Arsaces, 

{15:23} en al die lande en Sampsames, en 

die Lacedemonians, en Delus, Myndus, en Sicyon, 

en Caria, en Samos, en Pamphylia, en Lycia, en 

Halicarnassus, en Rhodus, en Aradus, en Cos, en kant, 

en Aradus, en Gortyna, en Cnidus, en Ciprus, en 

Cyrene. 

{15:24} en die afskrif hiervan hulle geskryf het om Simon die 

hoë priester. 

{15:25} sodat Antiochus die koning kamp opgeslaan teen Dora 
die 

tweede dag, dit aanhoudend aangerand, en maak van enjins, 



op watter manier hy stilgebly Tryphon, dat hy nie een kon 

gaan uit nóg in. 

{15:26} destyds Simon gestuur om hom twee duisend gekies 

mans om hulp hom; ook, silwer en goud, en veel armour. 

{15:27} nietemin hy sou ontvang nie, maar 

rem die verbond wat hy met hom gemaak het afore, 

en vreemd vir hom geword het. 

{15:28} verder hy gestuur vir hom Athenobius, een van 

sy vriende, om commune met hom, en sê: julle weerhou 

Joppa en Gazera; met die toring is in Jerusalem, 

wat is stede van my realm. 

{15:29} die grense daarvan julle gemors, en gedoen 

groot seer in die grond, en het die heerskappy van baie plekke 

binne my Koninkryk. 

{15:30} nou lewer dus die stede wat julle het 

geneem, en die tributes van die plekke, waarvan julle gekry het 

heerskappy sonder die rante van Judea: 

{15:31} of anders gee my vir hulle vyf honderd talente van 

Silwer; en vir die skade wat julle gedoen het, en die tributes 



van die stede, ander vyf honderd talente: Indien nie, ons sal 
kom 

en veg teen jou 

{15:32} sodat Athenobius die koning se vriend gekom het 

Jerusalem: en toe hy gesien het die heerlikheid van Simon, en 
die 

kas van goud en silwer bord, en sy groot bywoning, 

Hy was verbaasde, en vertel hom die koning se boodskap. 

{15:33} dan antwoord Simon, en vir hom gesê: ons 

nie een geneem het ander mans se grond, nóg holden wat wat 

appertaineth aan ander, maar die erfnis van ons vaders, 

wat ons vyande het wrongfully in besit 'n sekere 

tyd. 

{15:34} wherefore ons met geleentheid, hou die 

erfenis van ons vaders. 

{15:35} en aangesien u demandest Joppa en Gazera, 

maar hulle het groot skade aan die mense in ons land, 

Tog sal ons gee jou 'n honderd talente vir hulle. Hereunto 

Athenobius antwoord hom nie 'n woord; 

{15:36} maar terug na die koning in 'n woede en gemaak 



verslag aan hom van hierdie toesprake, en van die heerlikheid 
van 

Simon, en van alles wat hy gesien het: whereupon die koning 
was 

hoogstens wroth. 

{15:37} in die mean time gevlug Tryphon deur skip vir: 

Orthosias. 

{15:38} en dan die koning gemaak Cendebeus kaptein van die 
see 

kus, en het hom 'n gasheer van footmen en ruiters 

{15:39} en beveel hom om te verwyder sy gasheer teenoor 

Judea; ook hy beveel hom om te bou op Cedron, en om 

versterk die hekke, en na die oorlog teen die mense; maar as vir 

die koning self, hy nagestreef Tryphon. 

{15:40} sodat Cendebeus te Jamnia gekom en begin om 

die mense lok en dikwels in Judea, en neem die 

mense gevangenes, en hulle slaan. 

{15:41} en wanneer hy het Cedrou opgebou, hy stel 

waens daar, en 'n gasheer van footmen, aan die einde wat 

uitreiking uit hulle dalk maak outroads op die maniere van 

Judea, as die koning het beveel hom. 



{16:1} dan vandaan kom van John Gazera en vir Simon gesê 

sy vader wat Cendebeus gedoen het. 

{16:2} daarom Simon genoem sy twee oudste seuns, Judas 

en John, en sê vir hulle, ek en my broers en my 

Vader se huis, het ooit uit my jeug vir hierdie dag 

geveg teen die vyande van Israel; en dinge het 

prospered so goed in ons hande, wat ons gelewer het 

Israel dikwels. 

{16:3} maar nou is ek oud, en julle, deur God se genade, is van 

'n voldoende ouderdom: word julle in plaas van my en my 
broer, en gaan 

en veg vir ons volk, en die hulp uit die hemel word met 

jy. 

{16:4} sodat hy gekies het uit die land twintig duisend 

mans van oorlog met waens, wat teen uitgegaan 

Cendebeus, en daardie nag by Modin uitgerus. 

{16:5} en toe as hulle roos in die oggend, en het 

in die gewone, kyk, 'n magtige groot huisves beide van footmen 

en waens gekom teen hulle: howbeit was daar 'n 

water brook betwixt hulle. 



{16:6} sodat hy en sy mense aangebied over against hulle: 

en toe hy sien dat die mense was bang om te gaan die 

water brook, hy het eerste oor homself, en dan die mans 

sien hom geslaag deur na hom. 

{16:7} dat gedoen, hy verdeel sy mans, en stel die 

ruiters in die midde van die footmen: vir die vyande se 

waens was baie baie. 

{16:8} sounded hulle dan met die Heilige TROMPETTE: 

whereupon Cendebeus en sy leër was om te vlug, so sit 

wat baie van hulle was weggeroof, en die remnant genader om 
hulle 
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die sterk hou. 

{16:9} op daardie tydstip was Judas John se broer gewond; 

maar John steeds gevolg nadat hulle, totdat hy gekom het om 
te Cedron, 

Watter Cendebeus opgebou het. 

{16:10} sodat hulle selfs tot by die torings in die velde van 
gevlug 

Azotus; Daarom hy dit met vuur verbrand: sodat daar was 

weggeroof van hulle omtrent twee duisend mans. Daarna hy 



terug in die grond van Judea in vrede. 

{16:11} verder in die plain van Jerigo was Ptolemeus 

die seun van Abubus kaptein, gemaak en hy het oorvloed van 

Silwer en goud: 

{16:12} want hy was die Hoëpriester se seun in Wet. 

{16:13} wherefore sy hart opgelig word, het hy gedink aan 

kry die land vir homself, en daarop geraadpleeg 

deceitfully teen Simon en sy seuns hulle vernietig. 

{16:14} nou Simon was die stede besoek wat was in 

die land, en neem sorg vir die goeie bestel van hulle; 

op watter tyd hy afgekom homself na Jerigo met sy 

seuns, Mattathias en Judas, in die driehonderd threescore en 

sewentiende jaar, in die elfde maand, genaamd Sabat: 

{16:15} waar die seun van Abubus ontvangs van hulle 

deceitfully in 'n klein hou, genaamd Docus, wat hy gehad het 

gebou, het hulle 'n groot banquet: howbeit hy mans het 
weggesteek 

daar. 

{16:16} so wanneer Simon en sy seuns het grootliks, gedrink 

Ptolemee en sy manne opgestaan, en het hul wapens, en 



kom by Simon in die banqueting plaas, en het hom, 

en sy twee seuns, en sekere van sy dienaars. 

{16:17} in watter doen hy 'n groot oumagrootjie, gepleeg 

en recompensed kwaad vir goed. 

{16:18} dan Ptolemee het hierdie dinge geskryf en gestuur om 
die 

koning, dat hy moet stuur hom 'n gasheer te help hom, en hy 

sou lewer hom die land en stede. 

{16:19} hy ander ook aan gestuur Gazera John dood te maak: 
en 

vir die tribunes hy gestuur briewe kom vir hom, dat hy 

dalk gee hulle silwer, en goud, en belonings. 

{16:20} en ander hy gestuur om Jerusalem, en die 

Berg van die tempel. 

{16:21} nou een het afore loop na Gazera en vertel John 

dat sy pa en broers was weggeroof, en quoth hy, 

Ptolemee gestuur om te slaan ook. 

{16:22} hiervan toe hy gehoor het, was hy sore verbaasde: so 

hy hande op hulle wat vernietig hom, kom was gelê en 

het hulle; want hy het geweet dat hulle gesoek om hom te laat 
weg. 



{16:23} as rakende die res van die handelinge van Johannes, en 
sy 

oorloë, en omdat toegang dade wat hy gedoen het, en die bou 
van 

die mure wat hy gemaak het, en sy doings, 

{16:24} kyk, dit is geskryf in die Kronieke van sy 

priesterdom, vanaf die tyd dat hy Hoëpriester was gemaak na 
sy 

pa. 

 


