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2 Esdras 

Die tweede boek van Esdras 

{1:1} die tweede boek van die profeet Esdras, die seun van 

Saraias, die seun van Azarias, die seun van Helchias, die seun 
van 

Sadamias, die Opleidingskollege van Sadoc, die seun van 
Achitob, 

{1:2} die seun van Achias, die seun van Phinees, die seun van 

Heli, die seun van Amarias, die seun van Aziei, die seun van 

Marimoth, die seun van en hy het vir die van Borith, die 

seun van Abisei, die seun van Phinees, die seun van Eleazar, 

{1:3} die seun van Aaron, van die stam van Levi; wat was 

gevange in die grond van die Medes, in die heerskappy van 
Artexerxes 

koning van die Persians. 

{1:4} en die woord van die Here gekom tot my, sê, 

{1:5} gaan u manier, en shew my mense hul sondige dade, 

en hul kinders hul boosheid wat hulle gedoen het 



teen my; dat hulle hul kinders se kinders kan sê: 

{1:6} want die sondes van hul Vaders is toegeneem in 

hulle: vir hulle my vergeet het, en het aangebied 

vreemde gode. 

{1:7} am nie ek selfs hy wat hulle uit die grond gebring 

van Egipte, uit die huis van slawerny? maar hulle het 

provoked my tot toorn en verag my beraadslaag. 

{1:8} trek jy af en dan die hare van jou kop, en gooi alles 

onheil oor hulle, want hulle was nie gehoorsaam aan my 

Wet, maar dit is 'n opstandige volk. 

{1:9} hoe lank moet ek hulle, in wie ek het forbear 

doen soveel goed? 

{1:10} baie konings het ek vernietig vir hul sakes; 

Farao met al sy krag en sy dienaars het ek smitten 

neer. 

{1:11} al die nasies het ek vernietig voor hulle, en 

in die Ooste het ek die mense van twee provinsies, gestrooi 

selfs van Tyrus en Sidon, en het al hul vyande weggeroof. 

{1:12} Speak u dus vir hulle sê: so sê 

die Here, 



{1:13} ek jy gelei deur die see en in die begin 

het jy 'n groot en veilige gang; Ek jou gegee het Moses vir 'n 

leier, en Aaron vir 'n priester. 

{1:14} ek het jy lig in 'n pilaar van vuur, en groot 

wonder ek gedoen het onder julle; tog het julle my, vergeet 

sê die Here. 

{1:15} sê dus die Almagtige Here, die quails was as 

'n Penning aan jou; Ek het vir jou tente vir jou maar ook 
beskerming: 

Nietemin julle daar, murmured 

{1:16} en geseëvier nie in my naam vir die vernietiging 

van jou vyande, maar ooit aan hierdie dag doen julle nog 
geluidjie. 

{1:17} is waar die voordele wat ek vir julle gedoen het? 

wanneer julle was honger en dors in die woestyn, het julle 

nie huil vir my, 

{1:18} sê, hoekom maaksel u gebring ons dit 

Wildernis om ons dood te maak? Dit was beter vir ons om 

bedien die Egiptenare, as om te sterf in hierdie Wildernis. 

{1:19} het toe ek jammer op jou mournings, en het 

jy manna om te eet; so julle het engele se brood eet. 



{1:20} wanneer julle dors was, het ek nie cleave die rots, 

en waters het gevloei uit om jou vul? vir die hitte ek gedek 

jy met die blare van die bome. 

{1:21} ek verdeel onder julle 'n vrugbare grond, ek uitbring die 

Canaanites, die Pherezites, en die Filistyne, voor jy: 

wat moet ek nog doen meer vir jou? sê die Here. 

{1:22} sê dus die Almagtige Here, wanneer julle was in 

die wildernis, in die rivier van die Amorites, word athirst, 

en blaspheming my naam, 

{1:23} ek gegee het jy nie vuur vir jou blasphemies, maar gooi 'n 

boom in die water, en die rivier soet gemaak. 

{1:24} wat sal ek doen vir jou, O Jakob? u, Juda, 

wouldest nie gehoorsaam my: Ek sal my skakel na ander nasies, 
en 

vir diegene sal ek my naam gee, wat hulle mag hou my 

statute. 

{1:25} sien julle het my verlaat, sal ek jou forsake 

ook; wanneer julle begeer my wees genadig vir julle, ek sal 

het geen genade oor julle. 

{1:26} whensoever julle moet bel by my, ek sal nie hoor 



jy: want julle het jou hande met bloed, besoedel en jou 

voete is aangedoen om te pleeg manslaughter. 

{1:27} julle het nie soos dit was verlaat my, maar jou eie 

self, sê die Here. 

{1:28} sê dus die Almagtige Here, het ek nie gebid 

jy as 'n pa sy seuns, soos 'n moeder haar dogters, en 'n 

soog haar jong kindertjies, 

{1:29} dat julle my mense sou wees, en ek moet jou 

God; dat julle my kinders sou wees, en ek moet jou 

pa? 

{1:30} ek versamel jy saam, soos 'n hen haar gathereth 

hoenders onder haar vlerke: maar nou, wat moet ek doen vir: 

jy? Ek sal uitbring jy van my gesig. 

{1:31} wanneer julle bied vir my, sal ek my gesig uit draai 

jy: vir jou plegtige feastdays, jou nuwe mane, en jou 

circumcisions, het ek verlaat. 

{1:32} ek gestuur vir julle my dienaars die profete, wie julle 

het geneem weggeroof en verskeur hulle liggame in stukke, wie 
se 

bloed ek sal vereis van jou hande, sê die Here. 



{1:33} sê dus die Almagtige Here, jou huis is 

verlate, ek sal uitbring jy as die wind pleeg stoppels. 

{1:34} en jou kinders sal nie vrugbaar; vir hulle 

plaasvind soos elke my gebod, en die ding wat gedoen 

'n bose voor my. 

{1:35} jou huise sal ek gee om 'n volk wat sal 

kom; Watter nie het gehoor van my nog sal my glo nie; om te 

wie ek het shewed geen tekens, maar hulle doen dat ek het 

beveel hulle. 
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{1:36} hulle het geen profete, gesien, maar hulle sal jou noem 

hul sondes tot gedagtenis, en erkenning daaraan gee. 

{1:37} ek neem om te getuig van die genade van die mense om 
te kom, 

wie se kleintjies verlustig jou in die vrolikheid: en al hulle 

nie gesien dat my met liggaamlike oë, maar tog in die gees hulle 
glo die 

ding wat ek sê. 

{1:38} en nou, broer, kyk watter heerlikheid; en sien die 

mense wat kom uit die Ooste: 

{1:39} vir wie ek sal gee vir leiers, Abraham, 



Isak, en Jakob, Oseas, Amos en Micheas, Joël, Abdias, 

en Jonas, 

{1:40} Nahum, en Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

en Malachy, wat ook 'n engel van die Here is genoem. 

{2:1}: so sê die Here, ek het hierdie mense uit 

slawerny, en ek het hulle my GEBOOIE deur 

menservants die profete; wie hulle wil nie hoor nie, maar 

plaasvind soos elke my beraadslaag. 

{2:2} die ma wat hulle kaal sê vir hulle:, gaan jou 

so, julle kinders; want ek is 'n weduwee en verlate. 

{2:3} ek grootgeword met jou met blydskap; maar met hartseer 
en 

bekommernis het ek verloor jy: want julle het gesondig voor die 

Jou God, Lord en daardie ding wat bose voor hom gedoen. 

{2:4} maar wat moet ek nou doen vir julle? Ek is 'n weduwee 

en verlate: gaan jou pad, O my kinders, en vra genade 

van die Here. 

{2:5} soos vir my, O Vader, ek roep na jou vir 'n getuie 

oor die moeder van hierdie kinders, wat sou nie hou my 

verbond, 



{2:6} dat u bring hulle verwarring, en hul ma 

'n bederf, dat daar geen nasate van hulle kan word. 

{2:7} laat hulle word gestrooi in die buiteland onder die 
heidense, laat 

hul name word uit die aarde sit: want hulle het plaasvind soos 
elke 

my verbond. 

{2:8} Wee wees vir jou, Assur, u wat hidest die 

onregverdiges in jou! O u aansteeklike mense onthou, wat 

Ek het vir Sodom en Gomorrha; 

{2:9} wie se grond lieth in kluite van toonhoogte en hope 
daarvan 

as: net so sal ek doen ook vir hulle wat my nie, hoor: 

sê die Almagtige Here. 

{2:10} dus sê die Here vir Esdras, sê vir my mense 

dat ek sal gee vir hulle die Koninkryk van Jerusalem, waarop ek 

sou vir Israel gegee het. 

{2:11} hul heerlikheid ook sal ek neem aan my, en gee dit 

die ewige Tabernakels, wat ek vir hulle voorberei het. 

{2:12} hulle het die boom van die lewe vir 'n salf van 

soet savour; hulle sal nóg arbeid, nóg word moeg. 



{2:13} gaan, en julle sal ontvang: bid vir paar dae: 

jy, dat hulle verkort kan word: die Koninkryk is reeds 

voorberei vir jou: kyk. 

{2:14} neem hemel en aarde om te getuig; want ek het 

die bose in stukke gebreek, en die goeie geskep: want ek leef, 

sê die Here. 

{2:15} ma, Omhels jou kinders, en hulle bring 

met blydskap, maak hul voete so vinnig as 'n pilaar: want ek het 

gekies jou, sê die Here. 

{2:16} en diegene wat dood wees sal ek oprig weer uit 

hul plekke, en bring hulle uit die grafte: want ek het 

my naam in Israel bekend. 

{2:17} vrees nie, as ma van die kinders: want ek het 

gekies jou, sê die Here. 

{2:18} vir u hulp sal ek stuur my dienaars Esau en 

Jeremy, na wie se Raad het ek geheilig en voorberei 

vir jou twaalf bome oorlaai met divers vrugte, 

{2:19} en so baie fonteine vloei met melk en 

heuning, en sewe magtige berge, whereupon daar groei 

rose en lelies, waardeur ek u kinders met vreugde sal vul. 



{2:20} doen reg aan die weduwee, oordeel vir die wese, 

gee aan die armes, die weeskind verdedig, dan die kaal, 

{2:21} genees die gebroke en die swak, lag nie 'n verlamdes 

man om veragting, verdedig die maimed en laat die blinde man 

kom in die gesig van my helderheid. 

{2:22} hou die ou en jong binne u mure. 

{2:23} wheresoever u findest die dood, neem hulle en 

begrawe hulle, en ek gee jou die eerste plek in my 

opstanding. 

{2:24} my tog, O my mense, en neem u rus, u 

quietness kom nog. 

{2:25} voed u kinders, O u goeie soog; stablish 

hul voete. 

{2:26} soos vir die dienaars wie ek het gegee om jou daar 

sal nie een van hulle verlore; want ek sal hulle uit vereis 

onder u nommer. 

{2:27} nie moeg word nie: vir wanneer die dag van moeilikheid 
en 

bekommernis kom, ander sal huil en word bedroef, maar 

u sal wees vrolik en oorvloed. 



{2:28} die heidense sal jou beny, maar hulle moet in staat wees 

niks teen jou, sê die Here. 

{2:29} my hande moet dek u, sodat u kinders 

sal hel sien nie. 

{2:30} juig, O u moeder, met u kinders; vir ek 

lewer jou, sê die Here. 

{2:31} onthou u kinders wat slaap, want ek moet bring 

hulle uit die kante van die aarde, en shew genade vir 

hulle: want ek is barmhartig, sê die Here die Almagtige. 

{2:32} Omhels jou kinders totdat ek kom en shew genade 

vir hulle: vir my putte loop, en my genade mag nie 

misluk. 

{2:33} ek Esdras ontvang 'n las van die Here op die 

Mount Oreb, wat ek moet gaan vir Israel; Maar toe ek 

vir hulle, hulle stel my aan nul, en verag die 

gebod van die Here. 
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{2:34} en dus ek sê vir julle, O julle heidense, wat 

hoor en verstaan, kyk vir jou Shepherd, hy moet gee 

u ewige rus; want hy is haar by die hand, wat moet kom 



in die einde van die wêreld. 

{2:35} gereed wees om die beloning van die Koninkryk, vir die 

ewige lig sal skyn op julle vir evermore. 

{2:36} vlug die skaduwee van hierdie wêreld, ontvang die 

joyfulness van u heerlikheid: ek getuig my Verlosser openlik. 

{2:37} O ontvang die geskenk wat jy gegee word, en wees bly, 

gee dank aan hom wat het gelei tot die hemelse 

Koninkryk. 

{2:38} ontstaan op en staan, kyk die getal van diegene 

wat verseël in die fees van die Here; 

{2:39} wat vertrek vanaf die skaduwee van die wêreld, 

en heerlike kledingstukke van die Here ontvang het. 

{2:40} neem u nommer, O Laatkommery – en dié van toesluit 

jou wat is clothed in wit, wat het die Wet vervul 

van die Here. 

{2:41} die nommer van jou kinders, wie u longedst 

vir is vervul: beseech die krag van die Here, wat u 

mense, wat van die begin af geroep was, dalk 

hallowed. 



{2:42} ek Esdras gesien het op die berg Laatkommery – 'n groot 
mense, 

wie ek nie kon nommer, en hulle almal die Here geprys 

met liedjies. 

{2:43} en in die midde van hulle was daar 'n jong man 

van 'n hoë statuur, hoër as die res, en by elke een 

van hul koppe hy stel krone, en was meer uitermate 
verhoog; wat ek 

lank verlustig by grootliks. 

{2:44} so ek het die engel gevra en gesê: Meneer, wat is dit? 

{2:45} hy beantwoord en diensmaagd, dit hulle wees wat 

sit af die stoflike klere, en sit op die onverganklik, 

en die naam van God bely het: nou is hulle 

bekroon, en palms ontvang. 

{2:46} dan vir gesê het ek die engel, wat jong persoon is dit 

wat hulle crowneth, en giveth hulle handpalms in hul hande? 

{2:47} sodat hy geantwoord en vir my gesê het, dit is die seun 
van 

God, wie hulle in die wêreld bely het. Dan begin ek 

grootliks aan beveel hulle wat so styf gestaan het vir die naam 

van die Here. 



{2:48} en dan die engel diensmaagd, gaan u manier, en vertel 

my mense wat wyse van dinge, en hoe groot wonders 

van die Here jou God, u maaksel gesien. 

{3:1} in die dertigste jaar nadat die ruin van die Stad was in 

Babilon, en lê op my bed, en my gedagtes ontsteld 

gekom oor my hart: 

{3:2} want ek sien die verwoesting van beoog, en die rykdom 
van 

hulle wat by Babilon geword. 

{3:3} en my Gees was seer geskuif, sodat ek my begin 

praat woorde vol van vrees aan die Allerhoogste, en gesê, 

{3:4} O Here, wat bearest reël, u spakest by die 

begin, wanneer u die aarde, en dat uself het plant 

alleen, en commandedst die mense, 

{3:5} en gavest 'n liggaam vir Adam sonder siel, wat 

die vakmanskap van jou hande was, en het asem in 

hom die asem van die lewe, en hy was gemaak woon voor jou. 

{3:6} en u leadest hom in paradys, wat u reg 

hand het geplant, voor ooit die aarde kom vorentoe. 

{3:7} en vir hom: u gavest gebod om lief te hê 



u manier: wat hy oortree, en onmiddellik u 

appointedst dood in hom en in sy geslagte, van wie 

gekom het nasies, stamme, mense, en kindreds, uit nommer. 

{3:8} en elke mense geloop het na hul eie wil, en 

wonderlike dinge voor jou het, en verag jou 

GEBOOIE. 

{3:9} en weer in process van tyd u broughtest die 

vloed op diegene wat het in die wêreld, en destroyedst 

hulle. 

{3:10} en 21En elke van hulle, wat as dood 

was Adam, dus was die vloed hieraan. 

{3:11} Nevertheless een van hulle u leftest, naamlik, 

Noag met sy huisgesin, van wie het al regverdige manne 
gekom. 

{3:12} en dit het gebeur, dat wanneer hulle wat het op 

die aarde begin vermeerder en gekry het hulle baie 

kinders, en was 'n groot mense, hulle begin weer te word 

meer goddelose as die eerste. 

{3:13} nou wanneer hulle geleef het so wickedly voor jou, 

u het u 'n man uit hulle, kies wie se 



naam was Abraham. 

{3:14} hom u lovedst, en vir hom net u 

shewedst u wil: 

{3:15} en het 'n ewige verbond met hom, 

sy saad forsake belowend hom dat u nooit wouldest. 

{3:16} en vir hom: u gavest Isak, en vir Isak 

ook u gavest Jakob en Esau. Soos Jakob, u het 

Kies hom aan u, en sit deur Esau: en daarom Jakob geword het 
'n 

groot menigte. 

{3:17} en dit het gekom om te slaag, dat wanneer jy leadest sy 

saad uit Egipte, u broughtest hulle tot die mount 

Sinai. 

{3:18} en bowing die hemel, u het stel vinnig die 

aarde, movedst die hele wêreld, en laat die dieptes te 

Beef, en troubledst die mans van daardie ouderdom. 

{3:19} en u heerlikheid deur vier hekke, van vuur, gegaan en 

van aardbewing, en van wind, en koue; dat u mightest 

gee die Wet vir die saad van Jakob, en ywer vir die 

geslag van Israel. 



{3:20} en nog tookest u nie weg van hulle 'n 

aansteeklike hart, dat u Wet kan voortbring vrugte daarin. 

{3:21} vir die eerste Adam dra 'n aansteeklike hart 

oortree is, en was oorkom; en so word alle en hulle 

gebore van hom. 
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{3:22} dus ongeskiktheid permanente; gemaak is en die Wet 

(ook) in die hart van die mense met die malignity van die 

wortel; sodat die goeie vertrek weg, en die bose abode steeds. 

{3:23} sodat die keer geslaag weg, en die jaar was 

tot 'n einde gebring: dan het jy verhoog jou op 'n dienaar, 

geskakelde David: 

{3:24} wie u commandedst te bou 'n Stad vir u 

naam, en bied wierook en oblations vir jou daarin. 

{3:25} wanneer dit gedoen is baie jare, en dan hulle wat 

bewoonde die Stad forsook jou, 

{3:26} en in alle dinge het selfs soos Adam en al sy 

geslagte gedoen het: want hulle het ook 'n aansteeklike hart: 

{3:27} en so u gavest u Stad oor in die hande van 

jou vyande. 



{3:28} is hul dade dan enige beter wat bewoon 

Babilon, wat hulle moet dus die heerskappy oor 

Laatkommery –? 

{3:29} vir wanneer ek gekom thither, en impieties gesien het 

sonder getal, dan my siel gesien het baie evildoers in hierdie 

dertigste jaar, sodat my hart kon my nie. 

{3:30} want ek het gesien hoe u hulle sufferest sinning, 

en goddelose gegee elke maaksel gespaar: en maaksel vernietig 
u 

mense, jou vyande maaksel bewaar en maaksel nie 

belangriks dit. 

{3:31} ek nie onthou hoe so gelaat kan word: is 

hulle dan van Babilon beter as hulle besluit? 

{3:32} of is daar enige ander mense wat jou knoweth 

langs Israel? of watter geslag het dus geglo dat u 

verbond as Jacob? 

{3:33} en nog hul beloning nie, appeareth en hul 

arbeid het geen vrugte: want ek het hier en daar deur gegaan 

die heidense, en ek sien dat hulle vloei in rykdom, en dink nie 

op u GEBOOIE. 



{3:34} weeg u dus ons Jesus nou in die 

balans, en hulle se ook dat woon die wêreld; en so sal 

u naam geen waar word gevind, maar in Israel. 

{3:35} of wanneer is dit dat hulle wat woon op die 

aarde het nie in u gesig gesondig? of watter mense het so 

u GEBOOIE gehou? 

{3:36} u sal vind dat Israel deur naam gehou het u 

voorskrifte; maar nie die heidense. 

{4:1} en die engel wat gestuur is vir my, wie se naam 

was Uriel, het my 'n antwoord, 

{4:2} en gesê, u hart het gegaan om te veel in hierdie wêreld, 

en thinkest u begryp die manier van die Allerhoogste? 

{4:3} en dan sê ek, Ja, my Here. En hy antwoord my, 

en gesê: ek is gestuur om shew jou drie maniere, en om soos 
uiteengesit 

drie similitudes voor jou: 

{4:4} waarvan indien u canst verklaar my een, sal ek shew 

jou ook die manier wat u desirest om te sien, en ek sal shew 

jou van waaruit die aansteeklike hart kom. 

{4:5} en ek het gesê, vertel op, my Here. Dan sê hy vir my, 



Gaan u manier, weeg ek die gewig van die vuur, of meet my 

die ontploffing van die wind, of bel my weer die dag wat verby 
is. 

{4:6} dan antwoord ek en sê, watter mens is in staat om te 
doen 

wat, wat u shouldest vra sulke dinge van my? 

{4:7} en hy vir my gesê as ek jou Hoe groot moet vra 

wonings in die midde van die see, is of hoeveel springs 

in die begin van die diep, of hoe baie fonteine is 

bo die uitspansel, of wat die uitgawes van die paradys: 

{4:8} Peradventure u wouldest sê vir my, ek nooit 

in die diep afgegaan, en ook nog in die hel, nóg het ek 

ooit klim na die hemel. 

{4:9} Nevertheless nou vra ek jou maar net van die 

vuur en wind, en van die dag wherethrough u maaksel 

geslaag, en van dinge waarvan u canst nie word 

geskei, en nog canst u gee my geen antwoord van hulle. 

{4:10} hy diensmaagd verder, jou eie dinge, en 

soos is grootgeword Kerkvaders, canst u ken nie; 

{4:11} hoe moet u vaartuig dan in staat wees om te begryp 

die manier van die hoogste, en die wêreld word nou oënskynlik 



korrup verstaan die korrupsie wat duidelik in my 

sig? 

{4:12} toe ek vir hom gesê, dit is beter dat ons was 

glad nie, as dat ons moet leef steeds in boosheid en tot 

ly, en nie te weet daarom. 

{4:13} hy my geantwoord en gesê: ek het in 'n bos in 

'n gewone, en die bome het Raad, 

{4:14} en gesê: kom, laat ons gaan maak oorlog teen 

die see dit kan weg voor ons vertrek, en dat ons kan 

maak ons meer woud. 

{4:15} die vloede van die see ook in soos manner geneem 

advokaat, en gesê: kom, laat ons optrek en subdue die woud 

van die gewone, wat daar ook ons kan maak ons 'n ander land. 

{4:16} die denke van die hout was tevergeefs, vir die vuur 

gekom het en dit verteer. 

{4:17} die denke van die vloede van die see gekom net so 

tot nought, vir die sand opgestaan en hulle gestop. 

{4:18} indien u wert regter nou betwixt hierdie twee, wie 

wouldest sal jy begin om te regverdig? of wie u wouldest 

veroordeel? 



{4:19} ek geantwoord en gesê, voorwaar is dit 'n dwase gedagte 

dat hulle albei stel, want die grond is gegee vir die 

hout, en die see het ook sy plek dra sy vloede. 

{4:20} dan beantwoord hy my en sê, u maaksel gegee 'n 

reg oordeel, maar hoekom u nie uself ook judgest? 

{4:21} vir hou soos die grond geskied vir die hout, en 

die see om sy vloede: net so is hulle wat woon op die aarde 

verstaan dalk niks anders as dit wat op die aarde: 

en hy wat binne bo die hemele kan slegs 

verstaan die dinge wat bo die hoogte van die 

hemele. 

{4:22} dan antwoord ek en sê, ek beseech jou, O Here, 
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laat my begrip: 

{4:23} want dit was nie my gedagte wees nuuskierig van die hoë 

dinge, maar van soos slaag deur ons daagliks, naamlik, daarom 

Israel is opgegee as 'n skande vir die heidene, en wat 

oorsaak die mense vir wie u lief maaksel geskied: 

goddelose nasies, en waarom die Wet van ons voorvaders is 

gebring aan nul, en die skriftelike verbond kom tot niks 



effek, 

{4:24} en ons slaag weg uit die wêreld as 

sprinkane, en ons lewe is verbasing en vrees, en ons 

nie waardig is om genade verkry. 

{4:25} wat sal hy dan nie vir sy naam waardeur ons 

is genoem? van hierdie dinge het ek gevra. 

{4:26} dan beantwoord hy my en sê, hoe meer sal jy 

searchest, hoe meer sal u verwonder; vir die wêreld hasteth 

vinnig om te slaag weg, 

{4:27} en die dinge wat kan begryp 

belowe om die regverdige in tyd kom: vir hierdie wêreld is 

vol ongeregtigheid en infirmities. 

{4:28} maar as rakende die dinge waarvan u askest 

my, ek sal sê vir jou; vir die bose is gesaai, maar die vernietiging 

daarvan is nog kom nie. 

{4:29} as dus dit wat gesaai word nie afgeskakel word 

onderstebo, en as die plek waar die bose gesaai slaag 

nie weg, dan kan dit kom wat met goeie gesaai is. 

{4:30} vir die graan van bose saad het gesaai is die 

hart van Adam van die begin af, en hoeveel 



ungodliness het dit gebring tot hierdie tyd? en hoe 

baie sal dit nog bring tot die tyd van dare 

kom? 

{4:31} Ponder nou deur uself, hoe groot vrugte van 

boosheid die graan van bose saad het heen gebring. 

{4:32} en wanneer die ore moet afgesny word, wat 

sonder getal, hoe groot 'n vloer moet hulle vul? 

{4:33} dan ek geantwoord en gesê: Hoe, en wanneer sal 

Hierdie dinge kom om te slaag? Daarom is ons jaar min en 

bose? 

{4:34} en hy beantwoord my, sê, doen nie u verhaas 

bo die meeste hoogste: vir u gou afgewyk word bo 

hom, vir u maaksel veel oorskry. 

{4:35} het nie die siele ook van die regverdige vra vraag 

van hierdie dinge in hul kamers, gesê: Hoe lank sal ek 

hoop op hierdie mode? Wanneer kom die vrugte van die vloer 
van 

ons beloning? 

{4:36} en aan hierdie dinge Uriel die Aartsengel gegee het 

hulle antwoord en sê, selfs wanneer die aantal sade is 



jy ingevul: want hy het die wêreld in die balans geweeg. 

{4:37} deur maatreël het hy gemeet die tye; en deur 

getal het hy getel die tye; en hy nie beweeg 

nóg roer hulle, totdat die genoemde mate vervul word. 

{4:38} dan ek geantwoord en gesê: O Lord wat bearest 

reël, selfs ons almal is vol impiety. 

{4:39} en vir ons sakes peradventure dit is wat die vloere 

van die regverdiges is nie gevul, as gevolg van die sondes van 
hulle 

wat woon op die aarde. 

{4:40} sodat hy my geantwoord, en gesê, gaan u manier om 'n 

vrou met kind, en vra van haar wanneer sy vervul het 

haar nege maande, as haar baarmoeder kan die geboorte 
langer hou 

binne haar. 

{4:41} dan sê ek, Nee, Here, wat kan sy nie. En hy 

diensmaagd, In die graf die kamers van siele is soos die 

baarmoeder van 'n vrou: 

{4:42} vir soos as 'n vrou wat travaileth maketh gou om 

ontsnap die noodsaaklikheid van weens die moeitevolle arbeid: 
selfs doen hierdie plekke 



gou na daardie dinge wat verbind is aan hulle lewer. 

{4:43} van die begin af, kyk, wat u desirest te 

sien, dit sal shewed jou. 

{4:44} dan ek geantwoord en gesê: as ek het guns gevind 

in jou gesig, en as dit moontlik wees, en as ek ontmoet dus, 

{4:45} Shew my dan of daar word meer te kom as 

is verlede, of meer verlede as is om te kom. 

{4:46} wat is verlede ek weet, maar wat vir kom ek 

weet nie. 

{4:47} en op die regte kant, staan hy diensmaagd, 

en ek sal die similitude vir jou expound. 

{4:48} sodat ek gestaan het, en gesien, en kyk, 'n warm brand 

oond geslaag voor my: en dit wat gebeur wanneer die 

vlam was gegaan ek het gekyk, en, kyk, die rook 

steeds gebly. 

{4:49} nadat dit daar geslaag voor my 'n waterige 

wolk en gestuur af veel reën met 'n storm; en wanneer die 

stormagtige reën was verby, die druppels steeds gebly. 

{4:50} dan diensmaagd hy, Consider met uself; as 

die reën is meer as die druppels, en as die vuur is groter as 



die rook; maar die druppels en die rook bly agter: so 

die hoeveelheid wat verby is het meer oorskry. 

{4:51} en ek het gebid en gesê: mag ek leef, thinkest u, 

tot daardie tyd? of wat sal gebeur in daardie dae? 

{4:52} hy beantwoord my, en sê, soos die bewyse 

waarvan jy askest my, ek kan jou vertel jou van hulle 
gedeeltelik: maar 

as vat u lewe, ek is nie gestuur na shew jou; want ek doen nie 

weet dit. 

{5:1} Nevertheless as kom die bewyse, kyk, die dae 

tree, dat hulle wat woon op aarde geneem moet word 

in 'n groot getal, en die manier van waarheid moet weggesteek 
wees, en 

die grond onvrugbaar van geloof sal wees. 

{5:2} maar ongeregtigheid moet verhoog bo wat wat 

nou u seest, of dat u lank gelede maaksel gehoor. 

{5:3} en die grond, wat u nou om wortel, seest sal 

u sien Vermorste skielik. 

{5:4} maar as die meeste hoë toeken aan u leef, u sal 

kyk na die derde trompet wat die son sal skielik skyn 

weer in die nag, en die maan drie maal in die dag: 
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{5:5} en bloed sal uit hout, en die klip los 

sy stem sal gee en die mense sal ontsteld wees: 

{5:6} en selfs hy sal heers, wie hulle soek nie wat 

woon op die aarde, en die fowls moet hul vlug 

weg saam: 

{5:7} en die Sodomitish see mag uitbring uit vis, en 

maak 'n geraas in die nag, wat baie geweet het nie: maar 

hulle moet al die stem hoor daarvan. 

{5:8} daar rnoet 'n verwarring ook in baie plekke, en 

die vuur moet dikwels uitgestuur word weer, en die wilde diere 
sal 

Verander hul plekke, en menstruous vroue sal bring 

heen monsters: 

{5:9} en sout waters sal gevind word in die soet, en al 

vriende mag vernietig mekaar; dan sal wit versteek self, 

en begrip onttrek homself in sy geheime kamer, 

{5:10} en van baie gesoek moet word, en nog nie 

gevind: dan sal ongeregtigheid en incontinency word 

vermenigvuldig op aarde. 



{5:11} een grond ook moet vra 'n ander, en sê, Is 

geregtigheid wat maketh 'n man regverdige gegaan 

jou? En dit sal sê. 

{5:12} op dieselfde tyd moet mans hoop, maar niks 

verkry: hulle moet arbeid, maar hul maniere sal nie 
vooruitgaan. 

{5:13} shew jou so kykies kry ek het los; en as u 

verwelk bid weer, soos nou huil en vinnig selfs dae, u 

sal hoor nog groter dinge. 

{5:14} dan ek awaked, en 'n uiterste fearfulness gegaan 

deur al my liggaam, en my Gees was ontsteld, sodat dit 

fainted. 

{5:15} sodat die engel wat was kom praat met my gehou 

my, my getroos, en stel my op my voete. 

{5:16} en in die tweede nag dit gekom het om te slaag, wat 

Salathiel die kaptein van die mense kom tot my, sê, 

Waar u u is? en hoekom is u gedaante so 

swaar? 

{5:17} Knowest u nie dat Israel is verbind tot 

jou in die land van hul captivity? 



{5:18} up dan, eet brood, en ons forsake nie, as die 

Shepherd wat leaveth sy kudde in die hande van die wrede 
wolwe. 

{5:19} toe ek vir hom gesê, gaan u weë van my, en 

kom nie nader my. En hy het gehoor wat ek gesê het, en het 
van 

my. 

{5:20} en sodat ek niks geëet sewe dae, mourning en 

GEWEEN, soos soos Uriel die engel beveel my. 

{5:21} en na sewe dae so was dit, wat die gedagtes van 

my hart was baie grievous vir my weer, 

{5:22} en my siel verhaal die gees van begrip, 

en ek het begin om te praat met die Allerhoogste weer, 

{5:23} en gesê, O Lord wat bearest reël, van elke hout 

van die aarde, en al die bome daarvan, u maaksel gekies 

jou een net wingerdstok: 

{5:24} en van alle lande van die hele wêreld u maaksel 

jou een put gekies: en van al die blomme daarvan een lelie: 

{5:25} en van al die dieptes van die see u maaksel gevul 

jou een rivier: en van alle builded stede u hallowed maaksel 

Laatkommery – vir uself: 



{5:26} en van al die fowls wat geskep is u maaksel 

jou een duif genaamd: en van al die beeste wat gemaak is 

u maaksel voorsien jou een skaap: 

{5:27} en onder die skare van mense u maaksel 

jou een mense gekry: en vir hierdie mense, wie u 

lovedst, u gavest 'n Wet wat van almal goedgekeur is. 

{5:28} en nou, O Here, waarom maaksel u hierdie een gegee 

mense oor vir baie? en op die een wortel maaksel u 

ander, voorberei en hoekom maaksel u u slegs een gestrooi 

mense onder baie? 

{5:29} en hulle wat het u beloftes, gainsay en 

geglo nie u verbond, het hulle af vertrap. 

{5:30} indien jy het soveel haat u volk, nog 

shouldest u straf hulle met jou eie hande. 

{5:31} nou wanneer ek het gepraat hierdie woorde, die engel 

wat gekom het om my die nag afore gestuur is vir my, 

{5:32} en diensmaagd, hoor my, en ek sal opdrag gee om 

jou; hearken aan die ding dat ek sê, en ek sal jou vertel 

meer. 

{5:33} en ek sê, praat op, my Here. Dan sê hy: 



my, u kuns seer ontsteld in gedagte vir Israel se onthalwe: 
lovest 

u daardie mense beter as hy wat hulle gemaak het? 

{5:34} en ek het gesê, Nee, Here: maar van baie hartseer het ek 

gepraat: vir my leisels pyn my elke uur, terwyl ek arbeid te 

begryp die manier van die Allerhoogste, en om te kry uit deel 

van sy oordeel. 

{5:35} en hy diensmaagd, u canst nie. En ek het gesê, 

Daarom, Here? whereunto was ek dan gebore? of hoekom was 

nie my moeder se baarmoeder en dan my graf, wat ek dalk nie 

gesien weens die moeitevolle arbeid van Jakob, en die 
wearisome toil van die voorraad 

van Israel? 

{5:36} en hy diensmaagd, nommer my die dinge wat 

is nie nog kom, bring my bymekaar die dross wat 

gestrooi in die buiteland, maak my die blomme groen weer wat 
is 

verwelk, 

{5:37} open my die plekke wat gesluit is, en bring vir my 

heen die winde wat in hulle is toesluit, shew my die beeld 

van 'n stem: en dan sal verklaar ek aan jou die ding dat u 



labourest om te weet. 

{5:38} en ek het gesê, O Lord wat bearest reël, wat kan 

weet hierdie dinge, maar hy het nie sy woning met 

mans? 

{5:39} soos vir my, ek is onwys: Hoe kan ek dan praat van 

Hierdie dinge waarvan u my askest? 

{5:40} dan sê hy vir my, soos as jy canst doen geen 

van hierdie dinge wat ek van gepraat het, selfs so canst u nie 

vind uit my oordeel, of in die einde die liefde wat ek het 

belowe vir my mense. 
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{5:41} en ek het gesê: kyk, O Here, maar tog kuns u nader aan 

hulle wat gereserveer word tot die einde: en wat doen hulle 

Dit was nog voor my, of ons dit nou, of hulle wat 

tree na ons? 

{5:42} en hy diensmaagd, ek sal baie soos my oordeel 

vir 'n ring: hou omdat daar geen slackness van die laaste, selfs 
so 

Daar is geen swiftness van die eerste. 

{5:43} sodat ek geantwoord en gesê: Couldest u nie maak 



diegene wat gemaak is, en word nou, en wat gaan vir 

kom, op een slag; dat u mightest shew u oordeel die 

vroeër? 

{5:44} dan beantwoord hy my en sê, die skepsel kan 

nie gou bo die maker; nóg mag die wêreld hou hulle 

tegelyk wat moet geskep word daarin. 

{5:45} en ek het gesê: As u vir u dienaar, gesê maaksel wat 

u, wat lewe aan alle givest, maaksel lewe gegee in 'n keer tot 
die 

skepsel wat u maaksel geskep, en die organisme getuig dit: selfs 

so dit kan dalk nou ook dra hulle wat nou teenwoordig wees op 
een slag. 

{5:46} en die baarmoeder van 'n vrou, vra hy vir my gesê: 

en sê vir haar, as u bringest heen kinders, hoekom dost 

u dit nie saam, maar na mekaar? Bid haar 

dus te bring tien kinders op een slag. 

{5:47} en ek het gesê, sy kan nie: maar dit deur afstand moet 
doen 

van tyd. 

{5:48} dan sê hy vir my, selfs so het ek gegee die 



baarmoeder van die aarde aan diegene wat dit in hul tye 
gesaai. 

{5:49} vir soos as 'n jong kind kan nie voortbring die 

dinge wat behoort aan die bejaardes, selfs so het ek beskik die 

wêreld wat ek geskep het. 

{5:50} en ek het gevra en gesê: sien u maaksel nou gegee 

my, ek sal voortgaan om te praat voordat u: vir ons 

ma, van wie u maaksel vertel my dat sy is jonk, 

draweth nou nader aan ouderdom. 

{5:51} hy antwoord my en sê, vra 'n vrou wat 

beareth kinders, en sy sal jou vertel. 

{5:52} sê vir haar, daarom is vir hulle wie u 

maaksel nou heen gebring soos dié wat was voor, maar minder 

van statuur? 

{5:53} en sy moet beantwoord u, en hulle word gebore 

die die krag van die jeug is van een mode, en hulle wat 

is gebore in die tyd van ouderdom, wanneer die baarmoeder 
faileth, is 

tensy anders vermeld. 

{5:54} oorweeg u dus ook, hoe dat julle minder is 

van statuur as diegene wat voorheen jy. 



{5:55} en so is en hulle kom na jou minder as julle, 

as die wesens wat nou begin oud word, en geslaag het 

oor die krag van die jeug. 

{5:56} dan sê ek, Here, ek beseech jou, as ek gevind het 

bevoordeel in u gesig, shew u dienaar deur wie u visitest 

u skepsel. 

{6:1} en hy diensmaagd, In die begin, wanneer die 

aarde gemaak is, voor die rante van die wêreld staan, of 

ooit die winde Feesgangers, 

{6:2} voordat dit thundered en gestraal, of ooit die 

fondamente van paradys was gelê, 

{6:3} voordat die billike blomme gesien is, of ooit die 

roerend magte was gestig, voor die ontelbare 

menigte van engele was saam, ingesamel 

{6:4} of ooit die hoogtes van die lug was opgelig word, voor 

die maatreëls van die uitspansel was genaamd, of ooit die 

skoorstene in Laatkommery – was warm, 

{6:5} en voordat die huidige jaar was gesoek uit, en of 

ooit die uitvindings van hulle dat nou sonde was aangeskakel is, 
voordat 



hulle was verseël wat geloof vir 'n skat ingesamel het: 

{6:6} en dan het ek oorweeg om hierdie dinge, en hulle almal 
was 

gemaak deur my alleen, en deur geen ander: deur my ook 

hulle rnoet geëindig, en deur geen ander. 

{6:7} dan antwoord ek en sê, wat die skeiding sal wees 

asunder van die tye? of wanneer die einde van die eerste sal 
wees 

en die begin van dit wat followeth? 

{6:8} en hy diensmaagd, vanaf Abraham tot Isak, 

Wanneer Jakob en Esau gebore is van hom, Jakob se hand 
gehou 

eerste die hak van Esau. 

{6:9} vir Esau is die einde van die wêreld, en Jacob is die 

begin af van dit wat followeth. 

{6:10} die hand van die mens is betwixt die hak en die hand: 

ander vraag, Esdras, vra u nie. 

{6:11} ek dan geantwoord en gesê: O Lord wat bearest reël, 

as ek het guns gevind in u gesig, 

{6:12} ek beseech jou, shew u dienaar die einde van u 

bewyse, waarvan jy shewedst my deel die laaste nag. 



{6:13} sodat hy beantwoord en diensmaagd, staan tot by 

u voete, en hoor 'n magtige klinkende stem. 

{6:14} en dit sal wees soos dit was 'n groot beweging; maar die 

plek waar u standest sal nie geskuif word nie. 

{6:15} en dus wanneer dit speaketh word nie bang: vir 

die woord is van die einde, en die fondament van die aarde 

verstaan. 

{6:16} en hoekom? omdat die spraak van hierdie dinge 

trembleth en is nie geskuif nie: want dit knoweth wat die einde 
van hierdie 

dinge moet verander word. 

{6:17} en dit het gebeur, dat toe ek dit hoor het ek gestaan het 

tot by my voete, en hearkened, en, kyk, daar was 'n 

stem wat gesê, en die klank daarvan was soos die klank van 

baie waters. 

{6:18} en dit gesê: kyk, die dae kom, wat ek sal 

begin trek nader, en besoek hulle wat woon op die 

aarde, 

{6:19} en sal begin maak Inkwisisie van hulle, wat 

hulle word wat onregverdig seer het met hul ongeregtigheid, 



en wanneer die aandoening van Laatkommery – vervul moet 
word; 

{6:20} en wanneer die wêreld, wat sal begin om te verdwyn 

weg, sal klaar wees, en dan sal ek shew hierdie bewyse: die 

boeke moet oopgemaak word voordat die uitspansel, en hulle 
sal 
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kyk alles saam: 

{6:21} en die kinders van 'n jaar oud moet praat met 

hul stemme, die vroue met kind sal voortbring 

ontydige kinders van drie of vier maande oud, en hulle sal 

leef, en opgewek word. 

{6:22} en skielik sal die saai plekke verskyn 

unsown, die volledige storehouses sal skielik gevind word leë: 

{6:23} en tha trompet sal 'n klank, gee watter wanneer 

Elke mens roep, hulle skielik bang moet wees. 

{6:24} op daardie tydstip sal vriende veg een teen 'n ander 

soos vyande, en die aarde sal staan in vrees met diegene wat 

daarin woon, die fonteine van die fonteine moet stilstaan, 

en in drie ure hulle moet hardloop nie. 

{6:25} elkeen wat remaineth van alles wat ek het 



vertel jou sal ontsnap nie, en sien my redding, en die einde van 

jou wêreld. 

{6:26} en die mans wat ontvang word, sal sien wat 

het dood vanaf hul geboorte geproe nie: en die hart van die 

inwoners moet word verander en omskep in 'n ander 

betekenis. 

{6:27} vir bose word sit, en bedrog sal wees 

quenched. 

{6:28} soos geloof, dit sal floreer, korrupsie sal wees 

oorkom, en die waarheid, wat het is so lank sonder 

vrugte, verklaar moet word. 

{6:29} en wanneer hy met my gepraat, kyk, ek het gekyk deur 

min en min op hom voor wie ek gestaan het. 

{6:30} en hierdie woorde diensmaagd hy; Ek kom om te 

shew jou die tyd van die nag te kom. 

{6:31} indien u bid nog meer, en vinnig sewe dae verwelk 

weer, ek moet sê vir jou groter dinge deur die dag as ek het 

gehoor. 

{6:32} vir u stem gehoor voor die meeste hoë: vir 

die Mighty het gesien u regverdige hantering, hy het gesien 



ook u chastity, wat u maaksel het ooit sedert u jeug. 

{6:33} en daarom het hy het my gestuur om shew jou al 

Hierdie dinge, en sê vir jou, wees van goeie troos en 

wees nie bevrees nie 

{6:34} en verhaas nie met die tye wat verby, tot 

ydele dinge, dink dat u mayest nie verhaas van laasgenoemde 

tye. 

{6:35} en 21En hierna, wat ek wept weer, 

en niks geëet sewe dae soos manner dat ek dalk vervul die 

drie weke wat hy my vertel. 

{6:36} en die agste aand was my hart vexed binne 

my weer, en ek begin te praat voor die meeste hoë. 

{6:37} vir my Gees was grootliks stel op vuur, en my siel 

was in nood. 

{6:38} en ek het gesê: O Here, u spakest van die 

begin van die skepping, selfs die eerste dag, en saidst dus; 

Laat hemel en aarde gemaak word; en u woord is 'n perfekte 

werk. 

{6:39} en dan is die gees, en donkerte en stilte 

was aan elke kant; die klank van die man se stem was nie nog 



gevorm. 

{6:40} dan commandedst jy 'n billike lig om uit te kom 

van u skatte, wat u werk kan verskyn. 

{6:41} op die tweede dag u het die gees van die 

uitspansel, en commandedst dit aan deel asunder, en om 

maak 'n afdeling betwixt die waters, wat die een deel kan 

optrek, en die ander onder bly. 

{6:42} op die derde dag u het beveel dat die 

waters moet versamel word in die sewende deel van die aarde: 

ses klop 'n bietjie maaksel het opgedroog, en gehou hulle, om 
die bedoeling dat 

van hierdie sommige van God geplant en gespit kan dien 

Miskien kon 

{6:43} vir sodra u woord het weggegaan die werk was 

gemaak. 

{6:44} vir dadelik daar is groot en ontelbare 

vrugte, en baie en divers plesier vir die smaak, en 

blomme van onveranderbaar kleur, en reuke van wonderlike 

reuk: en dit was die derde dag gedoen. 

{6:45} op die vierde dag u commandedst wat die 



son moet skyn, en die maan gee haar lig, en die sterre 

moet word in volgorde: 

{6:46} en gavest hulle 'n las te doen diens vir man, 

wat moes gemaak word. 

{6:47} op die vyfde dag u saidst vir die sewende 

deel, waar die waters was ingesamel dat dit moet bring 

heen lewende wesens, fowls en visse: en so het dit gekom het 

slaag. 

{6:48} vir die stom water en sonder lewe heen gebring 

lewende dinge teen die gebod van God, dat alle mense 

dalk prys u wonderbaarlike werke. 

{6:49} dan het u twee wesens, beskik die 

een sal jy calledst Enoch, en die ander Leviathan; 

{6:50} en het een van die ander skei: vir die 

sewende deel, naamlik, waar die water versamel was 

saam, dalk nie hou hulle albei. 

{6:51}: Enoch u gavest een deel, wat is droë 

op die derde dag, wat hy moet woon in die dieselfde deel, 

waarin is 'n duisend heuwels: 

{6:52} maar vir Leviathan u gavest die sewende deel, 



naamlik, die klam; en hom tot devoured van maaksel gehou 

wie u verwelk, en wanneer. 

{6:53} op die sesde dag u gavest gebod 

vir die aarde, dat voordat u dit moet voortbring diere, 

beeste, en rankplante dinge: 

{6:54} en na hierdie, Adam ook, wie u het 

Here van al u skepsels: van hom kom ons almal, en die mense 

ook wie u maaksel gekies. 

{6:55} dit alles het ek gepraat voor u, O Here, 

want u het die wêreld vir ons sakes 
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{6:56} as vir die ander mense wat ook kom van Adam, 

u maaksel het gesê dat hulle niks, maar wees soos vir spittle: 

en maaksel vergelyk met die oorvloed van hulle vir 'n druppel 
wat 

falleth van 'n vaartuig. 

{6:57} en nou, O Here, kyk, hierdie heidense, wat 

het ooit godsdiens as niks, het begin om die Here 

oor ons, en om ons verslind. 

{6:58} maar ons u volk, wie u maaksel genoem u 



eersgeborene, u enigste Eniggeborene, en u vurige minnaar, is 
gegee 

in hul hande. 

{6:59} as die wêreld nou gemaak word vir ons sakes, hoekom 
doen 

ons besit nie 'n erfenis met die wêreld? Hoe lank 

sal dit verduur? 

{7:1} en wanneer ek 'n einde van praat hierdie gemaak het 

woorde, daar was gestuur vir my die engel wat was 

gestuur vir my die nagte afore: 

{7:2} en hy diensmaagd, Up, Esdras, en hoor die 

woorde dat ek vir jou sê kom is. 

{7:3} en ek sê, praat oor, my God. Dan sê hy: 

my, die see is opgestel in 'n wye plek, dat dit dalk diep en 

groot. 

{7:4} maar sit die geval die ingang was smal en hou 

'n rivier; 

{7:5} wat kon gaan dan in die see te kyk na dit, en 

reël dit? As hy nie deur die smal gegaan, hoe kon hy 

kom in die breë? 

{7:6} is daar ook 'n ander ding; 'N Stad is builded, en 



stel op 'n breë veld, en vol van alle goeie dinge is: 

{7:7} die ingang daarvan is smal en is opgestel 'n 

gevaarlike plek om te val, so asof daar 'n vuur op die 

regterhand, en aan die linkerkant 'n diep water: 

{7:8} en een net pad tussen hulle albei, selfs 

tussen die vuur en die water, so klein dat daar kon maar 

een man gaan daar op een slag. 

{7:9} as hierdie Stad nou gekry vir 'n man vir 'n 

oorerwing, as hy nooit sal slaag die gevaar stel voor dit, 

Hoe moet hy hierdie erfenis ontvang? 

{7:10} en ek het gesê, dit is so, Here. Dan sê hy vir my, 

Net so ook is Israel se gedeelte. 

{7:11} want vir hul sakes gemaak ek die wêreld: en 

Wanneer Adam oortree my statute, en dan is besluit dat 

nou is gedoen. 

{7:12} dan was die een van hierdie wêreld gemaak 

smal, vol verdriet en travail: hulle is maar min en bose, 

vol van perils,: en baie pynlik. 

{7:13} vir die een van die leraar wêreld was breed en 

seker en gebring onsterflik vrugte. 



{7:14} as dan hulle wat leef arbeid nie te tik dit strait 

en ydele dinge, hulle kan nooit kry diegene wat gelê word op 

vir hulle. 

{7:15} nou dus hoekom disquietest u uself, sien 

u kuns maar 'n corruptible man? en hoekom kuns u geskuif, 

terwyl u kuns maar stoflike? 

{7:16} hoekom maaksel u oorweeg nie in u gedagte dit 

ding is om te kom, eerder as dit wat teenwoordig is? 

{7:17} dan ek geantwoord en gesê: O Lord wat bearest 

reël, u maaksel bevestig in u Wet, dat die regverdige moet 

Oorerf hierdie dinge, maar dat die goddelose moet nie verlore 
sal gaan. 

{7:18} nietemin die regverdiges strait sal ly 

dinge, en hoop vir wêreldwye: vir hulle wat wickedly gedoen 
het 

die strait dinge gely het, en tog sal die wêreldwye sien nie. 

{7:19} en hy vir my gesê het. Daar is geen regter bo 

God, en niemand het begrip bo die hoogste. 

{7:20} vir word daar baie wat in hierdie lewe, nie verlore sal 
gaan omdat 

hulle verag die Wet van God wat voor hulle opgestel is. 



{7:21} vir God het strait gebod om soos gegee 

kom, wat hulle moet doen om te leef, selfs as hulle gekom het, 
en 

wat hulle behoort waar te neem om te verhoed dat straf. 

{7:22} nogtans hulle was nie gehoorsaam aan hom; maar 

het teen hom, en verbeelde ydele dinge; 

{7:23} en mislei hulleself deur hul aansteeklike dade; 

en gesê van die Allerhoogste, dat hy nie is nie; en het nie sy 
geweet 

maniere: 

{7:24} maar sy Wet het hulle plaasvind soos elke, en ontken sy 

verbond; in sy statute het hulle nie is getrou, en 

het nie sy werke uitgevoer word. 

{7:25} en dus Esdras, vir die leeg is leeg 

dinge, en vir die volle is vol dinge. 

{7:26} kyk, die tyd sal kom, wat hierdie bewyse 

wat ek jou vertel het tree om te slaag, en die bruid 

moet verskyn, en sy wat voortgekom rnoet gesien, dat dit nou 
is 

onttrek uit die aarde. 

{7:27} en elkeen wat uit die foresaid euwels gelewer word 



sal sien my wonders. 

{7:28} vir my seun Jesus geopenbaar moet word met diegene 
wat 

wees met hom, en hulle wat oorbly sal bly binne vier 

honderd jaar. 

{7:29} nadat hierdie jaar sal my seun Christus sterf, en al 

mans wat lewe. 

{7:30} en die wêreld sal omgedraai word in die ou stilte 

sewe dae, soos in die voormalige uitsprake soos: sodat geen 
mens 

moet bly. 

{7:31} en na sewe dae die wêreld, wat nog awaketh 

nie, mag word opgewek, en wat moet sterwe wat is korrup 

{7:32} en die aarde sal diegene wat aan die slaap in die herstel 

haar, en so sal die stof diegene wat woon in stilte, en die 

geheime plekke moet lewer daardie siele wat verbind was 

vir hulle. 

{7:33} en die meeste hoë sal verskyn op die sitplek van 

oordeel, en ellende sal weg, slaag en die lang 

lyding het 'n einde: 
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{7:34} maar oordeel net moet bly, waarheid sal staan, 

en geloof moet sterk was: 

{7:35} en die werk moet volg, en die beloning sal wees 

shewed, en die goeie dade van krag en wicked moet word 

Aktes sal geen reël dra. 

{7:36} sê dan ek, Abraham het gebid eers vir die 

Sodomites, en Moses vir die pa's wat gesondig in die 

Wildernis: 

{7:37} en Jesus na hom vir Israel in die tyd van Achan: 

{7:38} en Samuel en Dawid vir die vernietiging: en 

Salomo vir hulle wat na die heiligdom moet kom: 

{7:39} en Helias vir diegene wat ontvang reën; en vir die 

dood, wat hy dalk leef: 

{7:40} en Ezechias vir die mense in die tyd van 

Sennacherib: en baie vir baie. 

{7:41} selfs nou, sien korrupsie is grootgeword, en 

boosheid toegeneem, en die regverdiges het gebid vir die 

goddelose: daarom sal dit nie wees so nou ook? 

{7:42} hy antwoord my en sê, hierdie huidige lewe is nie 

die einde waar veel eer my; daarom het hulle 



gebid vir die swak. 

{7:43} maar die dag van ondergang sal wees die einde van 
hierdie tyd, 

en die begin van die onsterflikheid vir kom, waarin 

Korrupsie is verby, 

{7:44} intemperance is op 'n einde, ontrouheid is afgesny, 

geregtigheid is gekweek, en waarheid is opgeskiet. 

{7:45} dan sal niemand in staat wees om hom wat is stoor 

vernietig, nóg om alte hom wat die oorwinning gekry het. 

{7:46} ek dan geantwoord en gesê: dit is my eerste en laaste 

sê, dat dit was beter om nie die aarde gegee het 

vir Adam: of anders, wanneer dit gegee is om hom te hê 

teruggehou hom van sinning. 

{7:47} vir watter wins is dit vir mans nou in hierdie hede 

tyd om te leef in bekommernis, en na dood om te kyk 

straf? 

{7:48} O u Adam, wat u maaksel gedoen? vir al is dit 

was u wat gesondig, u kuns nie alleen gebreek, maar ons al 

wat kom van u. 

{7:49} vir watter wins is dit vir ons, as daar word belowe 



ons 'n onsterflik tyd, aangesien ons gedoen het die werke wat 

bring dood? 

{7:50} en wat daar belowe ons 'n ewige hoop, 

terwyl onsself om meeste wicked is gemaak ydele? 

{7:51} en wat daar gelê word vir ons wonings van 

gesondheid en veiligheid, terwyl ons wickedly geleef het? 

{7:52} en wat die heerlikheid van die Allerhoogste is gehou om 

verdedig hulle wat gelei het 'n versigtig lewe, terwyl ons 

geloop het in die mees aansteeklike maniere van alles? 

{7:53} en wat daar moet wees shewed 'n paradys, wie se 

vrugte endureth vir ooit, waarin is sekuriteit en medisyne, 

Aangesien ons nie in tree dit? 

{7:54} (vir ons geloop het in onaangename plekke.) 

{7:55} en dat die gesigte van hulle wat gebruik 

weerhouding sal skyn bo die sterre, terwyl ons gesigte 

rnoet blacker as duisternis? 

{7:56} vir terwyl ons geleef en gepleeg ongeregtigheid, ons 

oorweeg nie dat ons moet begin om te ly vir dit na 

dood. 

{7:57} dan beantwoord hy my en sê, dit is die 



toestand van die stryd, wat mens wat gebore is op die 

aarde sal veg; 

{7:58} dat, indien hy oorkom word, hy moet ly as u 

maaksel gesê: maar as hy die oorwinning kry, hy die ding sal 
ontvang 

dat ek sê. 

{7:59} want dit is die lewe waarvan Moses het tot die 

mense terwyl hy geleef het, sê: Kies jou lewe, dat u 

mayest leef. 

{7:60} Nevertheless hulle geglo nie hom, en ook nog die 

profete na hom, Nee, nóg my wat gepraat het vir hulle, 

{7:61} dat daar nie behoort sodanige bekommernis in hul 

vernietiging, soos moet wees vreugde oor hulle wat is 
oorgehaal om te 

redding. 

{7:62} ek antwoord dan, en sê, ek weet, Here, wat die 

die meeste hoë heet barmhartig, deurdat hy het genade op 

hulle wat is nog kom nie in die wêreld, 

{7:63} en op daardie ook draai na sy Wet; 

{7:64} en hy is geduldig, en lang suffereth diegene wat 

gesondig het, as sy skepsels; 



{7:65} en dat hy ruimhartig, vir hy is gereed om te gee 

waar dit needeth; 

{7:66} en dat hy van groot genade, want hy multiplieth 

meer en meer mercies aan hulle wat teenwoordig is, en wat is 

verlede, en ook hulle is wat kom. 

{7:67} vir indien sal hy nie sy mercies, die wêreld 
vermenigvuldig 

sou voortgaan met hulle wat daarin Oorerf. 

{7:68} en hy pardoneth; want as hy het nie so van sy 

goedheid, wat hulle wat iniquities gepleeg het dalk 

word baie beter van hulle, die tien thousandth deel van mans 
moet nie 

bly lewende. 

{7:69} en regter, as hy moet hulle nie vergewe nie 

wat is genees met sy woord, en sit die menigte van 

be'invloeding, 

{7:70} daar behoort baie min links peradventure in 'n 

ontelbare menigte. 

{8:1} en hy beantwoord my, sê, die Allerhoogste het 

wat hierdie wêreld vir baie, maar die wêreld te kom vir min 
gemaak. 



{8:2} ek sal sê vir jou 'n similitude, Esdras; As wanneer u 

askest die aarde, dit moet sê vir jou, dat dit baie giveth 

vorm waarvolgens erdekruike is gemaak, maar min stof wat 

goue 30Dit van: net so is die verloop van hierdie huidige 
wêreld. 
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{8:3} Daar word baie geskep, maar min sal gered word. 

{8:4} so ek antwoord en sê, sluk dan neer, O my 

siel, begrip, en verslind wysheid. 

{8:5} vir u Berei het ingestem om te gee oor, en kuns bereid is 
om te 

profeteer: vir u maaksel nie meer ruimte as net om te leef. 

{8:6} O Here, as u nie u dienaar, wat ons kan ly 

Bid voor u, en u gee ons saad vir ons hart, en 

kultuur om ons begrip, dat daar kom vrugte daarvan; 

Hoe moet elke mens leef wat korrupte, wat beareth die 

plaas van 'n man? 

{8:7} vir u kuns alleen, en ons al een vakmanskap van 

jou hande, soos as u maaksel gesê. 

{8:8} vir wanneer die liggaam is fashioned nou in die ma se 

baarmoeder, en u givest dit lede, u skepsel bewaar 



in vuur en water, en nege maande pleeg u vakmanskap 

verduur u skepsel wat in haar geskep is. 

{8:9} maar dat wat bewaar en gehou word moet albei word 

bewaar: en wanneer die tyd kom, die baarmoeder bewaar 

Hy red op die dinge wat daarin gegroei. 

{8:10} vir u maaksel beveel uit die dele van die 

liggaam, is om te sê, uit die borste, melk gegee moet word, 

wat is die vrug van die borste, 

{8:11} dat die ding wat is fashioned dalk 

nourished vir 'n tyd, totdat u dit om u genade disposest. 

{8:12} u broughtest dit op met u geregtigheid, en 

nurturedst dit in u Wet, en reformedst dit met u oordeel. 

{8:13} en u sal dit volgens as u skepsel, en 

lewe gee aan dit as u werk. 

{8:14} as dus u hom sal vernietig wat met so 

groot arbeid fashioned was, is dit 'n maklike ding om te 
bevestig word 

deur u gebod, wat die ding wat gemaak kan 

bewaar word. 

{8:15} nou daarom, Here, ek sal praat; man in aanraking 



algemene, u knowest beste; maar vat u volk, vir 

wie se onthalwe is ek jammer; 

{8:16} en vir jou erfenis, vir wie veroorsaak dat ek 

treur; en vir Israel, vir wie ek swaar; en vir Jakob, 

vir wie se onthalwe is ek ontsteld; 

{8:17} daarom sal ek begin om te bid voor u vir 

myself en vir hulle: want ek sien die val van ons wat woon in 

die grond. 

{8:18} maar ek het al gehoor dat die swiftness van die regter 
wat 

is om te kom. 

{8:19} dus my stem hoor en verstaan my 

woorde, en ek sal voor jou praat. Dit is die begin 

van die woorde van Esdras, voor hy opgeneem is: en ek het 
gesê, 

{8:20} O Here, u wat dwellest in everlastingness 

wat beholdest bogemelde dinge in die hemel en op die 

lug; 

{8:21} wie se troon is inestimable; wie se heerlikheid mag nie 

niks word; voor wie die gashere van engele staan 

met spiertrekking, 



{8:22} wie se diens is vertroud in wind en vuur; 

wie se woord is waar, en spreuke konstante; wie se 

gebod is sterk, en Ordonnansie bang; 

{8:23} wie se voorkoms drieth die dieptes op, en wees 

maketh die berge om te smelt weg; wat die waarheid 

witnesseth: 

{8:24} O hoor die gebed van u dienaar, en gee oor aan 

die petisie van u skepsel. 

{8:25} vir terwyl ek leef sal ek praat, en so lank as wat ek het 

verstaan ek sal beantwoord. 

{8:26} O kyk nie op die sondes van u volk; maar op 

hulle wat jou in waarheid dien. 

{8:27} beskou nie die uitdaging uitvindings van die heidense, 

maar die begeerte van dié wat u getuienisse in hou 

teëspoede. 

{8:28} dink nie op diegene wat feignedly geloop het 

voor jou: maar onthou hulle, wat volgens u 

sal het u vrees bekend. 

{8:29} laat dit nie word u Testament te vernietig wat 

geleef soos diere; maar om te kyk op hulle wat duidelik 



onderrig u Wet. 

{8:30} neem u geen wees by hulle wat 

geag erger as diere; maar vir hulle wat altyd lief 

hul vertroue in u geregtigheid en heerlikheid. 

{8:31} vir ons en ons vaders languish van sodanige 

siektes: maar as gevolg van ons sondaars u genoem sal word 

barmhartig. 

{8:32} vir indien u maaksel 'n begeerte om genade by ons, 

Jy sal genoem word barmhartig, aan ons naamlik, wat nie 

werke van geregtigheid. 

{8:33} vir die regverdige, wat het baie goeie werke gelê 

Kerkvaders, moet uit hul eie dade ontvang beloning. 

{8:34} vir wat is die mens, dat u shouldest neem 

misnoeë by hom? of wat is 'n corruptible generasie, wat 

u shouldest word so bitter teenoor dit? 

{8:35} vir waarheid hulle is geen man onder hulle wat word 

gebore, maar het hy het gehandel wickedly; en onder die 
proses 

Daar is nie een wat het amiss gedoen nie. 

{8:36} vir in hierdie, O Here, laat u geregtigheid en u 



goedheid moet verklaar word, as u barmhartig vir hulle: 

wat het nie die selfvertroue van goeie werke. 

{8:37} dan beantwoord hy my en sê, sommige dinge maaksel 

u aright gepraat, en volgens vir u woorde dit sal wees. 

{8:38} vir inderdaad ek sal nie dink op die vervreemding van 

hulle wat gesondig het voor dood, voor oordeel, 

voor vernietiging: 

{8:39} maar ek sal bly oor die vervreemding van die 

regverdiges, en ek sal onthou ook hul pelgrimstog, en 

die verlossing, en die beloning wat hulle mag hê. 

2 Esdras bladsy 718 

{8:40} soos soos ek het nou gepraat, so moet dit kom om te 
slaag. 

{8:41} vir as die husbandman soweth veel saad op 

die grond, en planteth baie bome, en tog is die ding wat 

goeie in sy seisoen 30Dit nie, nóg pleeg al wat gesaai 

neem wortel geplant: net so is dit van hulle wat gesaai is in 

die wêreld; hulle sal nie almal gered word. 

{8:42} ek dan geantwoord en gesê: as ek het gevind dat genade, 
laat 

my praat. 



{8:43} soos soos die husbandman se saad perisheth, as dit 

nie gedienstig, groei en ontvang nie u reën op die regte geur; of 
indien 

kom daar te veel reën, en korrupte dit: 

{8:44} selfs so perisheth mens ook, wat gevorm word met 

u hande, en heet jou eie beeld, omdat u 

soos vir hom, vir wie se onthalwe u maaksel gemaak alle dinge, 
en 

vergelyk hom tot die husbandman se saad. 

{8:45} word nie wroth met ons maar spaar u volk, en 

Ontferm op jou eie erfenis: vir u 

barmhartig vir u skepsel. 

{8:46} dan beantwoord hy my en sê, dinge teenwoordig is 

vir die hede, en dinge om te kom vir sodanige soos wees om te 
kom. 

{8:47} vir u vra ver kort dat u shouldest word 

in staat om lief te hê my wese meer as i: maar ek het ofttimes 

getrek word nader aan jou, en vir dit, maar moet nooit die 

onregverdiges. 

{8:48} in dit ook u kuns wonderlike voor die meeste 

Hoog: 



{8:49} deurdat u maaksel humbled uself, as dit becometh 

jou, en maaksel nie beoordeel uself waardig te wees baie 

onder die regverdiges verheerlik. 

{8:50} vir baie groot ellendes sal gedoen word aan hulle wat 

in die laasgenoemde tyd mag woon in die wêreld, want hulle 
het 

groot trots in geloop. 

{8:51} maar verstaan u vir uself, en soek die 

heerlikheid vir word soos soos u. 

{8:52} vir vir julle is paradys geopen, die boom van die lewe is 

geplant, die tyd om te kom voorberei is, plenteousness is 
gemaak 

gereed, 'n Stad is builded, en res is toegelaat, Ja, perfek 

goedheid en wysheid. 

{8:53} die wortel van die bose is verseël word van jou, swakheid 

die ruitrugmot is weggesteek van jou, en korrupsie is gevlug na 
die 

hel te vergeet word: 

{8:54} smarte geslaag is, en in die einde shewed die 

skat van onsterflikheid. 

{8:55} en dus sal jy geen meer vrae vra 



rakende die menigte van hulle wat verlore sal gaan. 

{8:56} vir wanneer hulle vryheid geneem het, hulle plaasvind 
soos elke die 

die meeste hoë, gedink veragting van sy Wet, en forsook sy 
maniere. 

{8:57} verder het hulle onder sy regverdige, vertrap het 

{8:58} en gesê in hul hart, dat daar geen God; Ja, 

en wat weet hulle moet sterf. 

{8:59} vir as die goed bedoelde sal ontvang jy, so 

dors en pyn is voorberei vir hulle: dit was nie sy Testament 

dat mans moet kom aan nul: 

{8:60} maar hulle wat geskep word, het die naam besoedel 

van hom wat hulle gemaak, en was unthankful vir hom: 

wat lewe vir hulle voorberei. 

{8:61} en daarom is my oordeel nou ophande. 

{8:62} hierdie dinge het ek nie shewed vir alle mans, maar 

vir jou, en 'n paar soos u. Dan antwoord ek en sê, 

{8:63} kyk, O Here, nou maaksel u shewed my die 

menigte van die wonders wat u verwelk begin doen die 

laas keer: maar by watter tyd, u maaksel nie shewed my. 

{9:1} hy beantwoord my dan, en u gesê, meet die 



tyd ywerig op sigself: en wanneer jy seest deel van die 

tekens verlede, wat ek jou voor vertel het, 

{9:2} dan sal u verstaan, dat dit is die baie dieselfde 

tyd, waarin die hoogste sal begin besoek die wêreld 

wat hy gemaak het. 

{9:3} daarom wanneer daar rnoet gesien aardbewings en 

uproars van die mense in die wêreld: 

{9:4} dan sal jy goed verstaan, wat die meeste hoë 

het van daardie dinge uit die dae wat voor jou was 

selfs van die begin af. 

{9:5} vir soos as almal wat in die wêreld gemaak is het 'n 

begin en 'n einde en die einde is openbaar: 

{9:6} selfs so die keer ook van die hoogste het plain 

beginpunte in verwondering en kragtige werke en eindpunte in 

effekte en tekens. 

{9:7} en elke een wat gestoor moet word, en sal in staat wees 

om te ontsnap deur sy werke, en deur die geloof, waardeur 
julle het 

geglo, 

{9:8} uit die genoemde perils bewaar moet word, en moet 



sien my redding in my land, en binne my rande: vir ek 

het geheilig hulle vir my van die begin af. 

{9:9} dan sal hulle wees ingeval pitiful, wat nou 

misbruik my maniere: en hulle wat hulle weg gegooi het 

despitefully moet woon in torments. 

{9:10} vir sodanige soos in hul lewe het voordele, ontvang en 

nie geweet het my; 

{9:11} en hulle wat my Wet, het loathed terwyl hulle gehad 

maar tog vryheid, en toe nog plek van bekering was oop 

vir hulle verstaan nie, maar plaasvind soos elke dit; 

{9:12} dieselfde moet weet dit na dood deur pyn. 

{9:13} en daarom word u nie nuuskierig hoe die 

goddelose moet gestraf word, en wanneer: maar navraag doen 
oor hoe die 

regverdiges sal gered word, wie die wêreld is, en vir wie 

die wêreld is geskep. 

{9:14} dan ek geantwoord en gesê: 

{9:15} ek gesê het voor, en nou praat, en sal 

praat dit ook hierna, dat daar baie meer van hulle 
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wat verlore sal gaan, as hulle wat gered sal word: 

{9:16} soos soos 'n Golf is groter as 'n druppel. 

{9:17} en hy beantwoord my sê, soos die veld is, 

so is ook die saad; die blomme word, so is die kleure 

ook; soos die ongevalle / is, so ook is die werk; en soos 

die husbandman ls homself, so is sy by mnr ook: vir dit 

was die tyd van die wêreld. 

{9:18} en nou wanneer ek bereid is die wêreld, wat was 

nog nie gemaak, selfs vir hulle om te woon wat nou leef, nie 

man het teen my. 

{9:19} want dan elke een gehoorsaam: maar nou die maniere 

van hulle wat geskep is in hierdie wêreld wat gemaak is 

gekorrupteer deur 'n ewige saad, en deur 'n Wet wat 

unsearchable ontslae te raak self. 

{9:20} sodat ek beskou as die wêreld, en, kyk, daar was 

gevaar as gevolg van die toestelle wat daarheen kom was. 

{9:21} en ek het gesien, en dit grootliks gespaar en my gehou 
het 

'n druiwe van die cluster, en 'n plant van 'n groot mense. 

{9:22} laat die menigte nie verlore sal gaan dan, wat is gebore 
in 



ydele; en laat my druiwe gehou word, en my plant; vir met 
groot 

arbeid het ek gemaak dit perfek. 

{9:23} Nevertheless, as u verwelk staak nog sewe dae 

meer, (maar jy sal nie vinnig in hulle, 

{9:24} maar gaan in 'n veld van blomme, waar geen huis is 

builded, en eet net die blomme van die veld; proe geen vlees, 

drink geen wyn, maar eet blomme net;) 

{9:25} en bid vir die hoogste voortdurend, en dan sal ek 

kom en praat met jou. 

{9:26} so ek het my pad in die veld wat genoem word 

Ardath, hou soos hy beveel my; en daar sit ek onder 

die blomme, en het geëet van die kruie van die veld, en die 

vleis van dieselfde oortuig my. 

{9:27} na sewe dae ek gaan sit op die gras, en my hart 

was vexed binne-in my, soos so voor: 

{9:28} en ek my mond oopgemaak en begin te praat voor 

die Allerhoogste, en gesê, 

{9:29} O Here, u wat shewest uself vir ons, u 

vyeboom was shewed vir ons vaders in die woestyn, in 'n plek 



waar geen man treadeth, in 'n dorre plek, toe hulle 

uit Egipte. 

{9:30} en u spakest sê, hoor my, O Israel; en 

Merk my woorde, u saad van Jacob. 

{9:31} vir, kyk, ek my Wet in jy saai, en dit sal 

bring vrugte in jou, en julle sal word sodat dit vir ewig. 

{9:32} maar ons vaders, wat ontvang die Wet, dit gehou 

nie, en waargeneem nie u Ordonnansies: en al die vrugte 

van u Wet het nie verlore sal gaan, nóg kon dit, want dit was 
jou; 

{9:33} tog hulle wat dit ontvang het tot niet gegaan, want hulle 

nie die ding wat gesaai was in hulle gehou. 

{9:34} en, lo, dit ls 'n pasgemaakte, wanneer die grond het 

ontvang saad, of die see 'n skip, of enige vaartuig vleis of drink, 

daardie, daardie wat tot niet gegaan waarin dit was gesaai of 
uitbring in, 

{9:35} daardie ding ook wat is gesaai, of gietyster daarin, of 

ontvang, nie verlore sal gaan en remaineth nie met ons: maar 
met ons 

Dit het nie gebeur so. 



{9:36} vir ons wat die Wet ontvang het nie verlore sal gaan deur 
sonde, 

en ons hart ook wat ontvang dit 

{9:37} Ondanks die Wet perisheth nie, maar 

remaineth in sy krag. 

{9:38} en wanneer ek het hierdie dinge in my hart, ek 

teruggekyk met my oë, en aan die regterkant sien ek 'n 

vrou, en, kyk, sy mourned en wept met 'n harde 

stem, was baie grieved in hart en haar klere was 

huur, en sy het as op haar kop. 

{9:39} dan laat ek my gedagtes gaan dat ek was in, en draai 

my vir haar, 

{9:40} en vir haar gesê het, daarom sal jy weepest? Hoekom 

kuns u so grieved in u gedagte? 

{9:41} en sy diensmaagd, Sir, laat my alleen, dat ek kan 

bewail myself, en voeg vir my hartseer, want ek is sore vexed 

in my gedagtes, en baie lae gebring. 

{9:42} en ek vir haar, wat aileth jou gesê het? Sê my. 

{9:43} sy diensmaagd, ek u dienaar is onvrugbaar, 

en het geen kind, al het ek 'n man dertig jaar, 



{9:44} en daardie dertig jaar het ek niks anders dag en 

nag, en elke uur, maar maak my, gebed om die hoogste. 

{9:45} na dertig jaar God hoor my jou diensmaagd, 

gekyk op my ellende, oorweeg my moeilikheid, en het 

my 'n seun: en ek was baie bly van hom, my man was so 

ook, en al my bure: en ons het groot eer vir 

die Almagtige. 

{9:46} en ek nourished hom met groot travail. 

{9:47} so wanneer hy gegroei tot, en gekom het na die tyd dat 
hy 

moet 'n vrou het, ek het 'n fees gemaak. 

{10:1} en dit so saam gekom het om te slaag, wat toe my seun 
was 

aangegaan sy troue kamer, Hy val, en gesterf het. 

{10:2} en dan ons alle overthrew die ligte, en al my 

bure te troos my opgestaan: so ek het my rus vir 

die tweede dag in die nag. 

{10:3} en 21En, wanneer hulle het al opgehou om te 

troos my, tot die einde dalk stil; dan opgestaan ek deur 

nag gevlug en hither kom in hierdie veld, soos u seest. 

{10:4} en ek nou doel nie om terug te keer na die Stad, 



maar hier om te bly, en nie een om te eet of drink, maar 
voortdurend 

om te treur en te vinnig totdat ek sterf. 

{10:5} dan verlaat ek die oordenkings waarin ek was, en 

het met haar in woede, sê, 

{10:6} u dwase vrou bo alle ander, seest u 

nie ons rou, en wat vir ons happeneth? 
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{10:7} hoe dat Laatkommery – ons ma is vol van alle 
bekommernis, 

en baie nederig, baie sore mourning? 

{10:8} en nou, sien ons almal treur en is hartseer, vir ons 

is al in bekommernis, kuns as grieved vir een seun? 

{10:9} vir vra die aarde, en sy moet sê vir jou, dat dit 

sy wat behoort te treur vir die val van so baie wat groei 

op haar. 

{10:10} vir buite haar gekom het almal op die eerste, en uit 
haar 

sal alle ander mense kom, en, kyk, hulle loop byna almal in 

vernietiging, en 'n menigte van hulle is heeltemal gewortel. 

{10:11} wat dan moet maak meer rou as sy, 



wat het verloor so groot 'n menigte; en nie jy, watter kuns 

Jammer maar vir een? 

{10:12} maar as jy sê vir my, My lamentation is nie 

soos die aarde se, omdat ek die vrugte van my baarmoeder, 
verloor het 

wat ek heen gebring met pyne, en getuig met smarte; 

{10:13} maar die aarde nie so: vir die menigte teenwoordig in 

dit volgens die loop van die aarde verby is, soos dit gekom het: 

{10:14} en dan sê ek vir jou, soos soos u maaksel gebring 

heen met arbeid; net so is die aarde ook het gegee haar vrugte, 

naamlik, mens, ooit sedert die begin af vir hom: wat gemaak 

haar. 

{10:15} nou hou dus u verdriet aan uself, en 

dra met 'n goeie moed dat wat u befallen het. 

{10:16} vir indien u die bepaling sal erken 

van God word net, u sal albei ontvang u seun in tyd, 

en geloof sal word onder vroue. 

{10:17} gaan u manier dan in die Stad na jou man. 

{10:18} en sy diensmaagd, dat sal ek nie doen: Ek sal 

gaan nie in die Stad, maar hier sal ek sterf. 



{10:19} sodat ek voortgegaan om te praat verder vir haar, en 
sê, 

{10:20} doen nie so, maar word berading gegee het. deur my: 
Hoe 

baie van hulle is die adversities van Laatkommery –? wees 
getroos in verband van 

die hartseer van Jerusalem. 

{10:21} vir u seest dat ons heiligdom afval, word gelê 

ons altaar afgebreek, ons tempel vernietig; 

{10:22} ons psaltery op die grond gelê is, ons lied sit 

stilte, ons vreugdebetoon is op 'n einde, die lig van ons 

candlestick moeite, die ark van ons verbond is bedorwe, ons 

Heilige dinge is besoedel, en die naam is genoem op ons 

byna profaned: ons kinders is skande, sit ons 

priesters is verbrand, ons Leviete is gegaan in captivity, ons 

Maagde is besoedel, en ons vrouens ravished; ons regverdiges 

mans meegevoer, ons kleintjies vernietig, ons jong mans 

gebring is in slawerny, en ons sterk mans raak 

swak; 

{10:23} en, wat is die grootste van almal, die seël van 
Laatkommery – 



het nou verloor haar eer; want sy is gelewer in die hande 

van hulle wat ons haat. 

{10:24} en skud dus u groot bekommernis, en 

sit weg die menigte van smarte, wat die Mighty mag word 

barmhartig vir jou weer, en die hoogste mag gee jou 

rus en gemak van u arbeid. 

{10:25} en 21En terwyl ek met haar gepraat 

kyk, haar gesig op 'n skielike baie geblink het, en haar 

gedaante glistered, sodat ek was bang vir haar, en mused 

wat dit kan wees. 

{10:26} en, kyk, skielik sy gemaak 'n groot huil baie 

bang: sodat die aarde skud by die geraas van die vrou. 

{10:27} en ek het gekyk, en, kyk, die vrou verskyn 

vir my nie meer nie, maar daar was 'n Stad builded, en 'n groot 

Plaas shewed self uit die fondamente: dan is ek bang, 

met 'n harde stem gehuil en gesê: 

{10:28} is waar Uriel die engel, wat gekom het tot my by 

die eerste? want hy het het veroorsaak dat ek in baie Trans, val 

en myn einde is omskep in korrupsie, en my gebed tot 

teregwysing. 



{10:29} en soos ek was hierdie woorde praat kyk, hy 

het tot my gekom, en het na my gekyk. 

{10:30} en, kyk, ek lê soos een wat dood was en 

myn begrip van my geneem is: en hy het my deur 

die regterhand, vertroos my en stel my op my voete, 

en sê vir my, 

{10:31} wat jou aileth? en hoekom kuns u so disquieted? 

en waarom is jou begrip ontsteld, en die gedagtes 

van jou hart? 

{10:32} en ek het gesê: omdat u my maaksel verlaat en 

tog het ek volgens u woorde, en ek het in die veld, 

en, kyk, ek het gesien, en kyk tog, wat ek nie kan 

uitdruklike. 

{10:33} en hy diensmaagd, staan manfully, en ek 

sal jou adviseer nie. 

{10:34} dan sê ek, Speak op, my Here, in my; slegs 

forsake my nie, moet ek sterf frustreer my hoop. 

{10:35} want ek het gesien dat ek geweet het nie, en hoor dat 
ek doen 

weet nie. 



{10:36} of is my sin natuurfotografie, of my siel in 'n droom? 

{10:37} nou dus ek u dat u shew verwelk beseech 

u dienaar van hierdie visie. 

{10:38} hy my dan geantwoord en gesê: hoor my, en ek 

sal jou inlig en vertel jou daarom u kuns bang: vir 

die hoogste sal baie geheime dinge vir jou openbaar. 

{10:39} hy het gesien dat u manier is reg: vir wat u 

sorrowest voortdurend vir u volk, en makest groot 

lamentation vir Laatkommery –. 

{10:40} is hierdie dus die betekenis van die visie wat 

u sawest die afgelope tyd: 

{10:41} u sawest 'n vrou mourning, en u 

begannest te paai: 

{10:42} maar nou seest jy die gelykenis van die vrou nie 

meer, maar daar verskyn vir jou 'n Stad builded. 

{10:43} en terwyl sy vertel jou van die dood van haar 
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seun, dit is die oplossing: 

{10:44} hierdie vrou, wie u sawest is besluit: en 

terwyl sy vir jou gesê het, selfs sy wie u seest as 'n 



Stad builded, 

{10:45} terwyl ek sê, sy vir jou gesê het, dat sy het 

is dertig jaar dorre: dié is die dertig jaar waarin 

Daar was geen aanbod gemaak in haar. 

{10:46} maar na dertig jaar Solomon builded die Stad 

en offers aangebied: en dan getuig die barre 'n seun. 

{10:47} en terwyl sy vertel jou dat sy hom nourished 

met arbeid: wat was die woning in Jerusalem. 

{10:48} maar aangesien sy vir jou gesê het, dat my seun 

koms in sy huwelik kamer gebeur het 'n versuim, 

en gesterf het: dit was die vernietiging wat na Jerusalem 
gekom. 

{10:49} en, kyk, u haar gelykenis, sawest en 

omdat sy vir haar seun, mourned u begannest te troos 

haar: en van hierdie dinge wat chanced het, is om te wees 

oopgemaak vir jou. 

{10:50} vir nou die meeste hoë openbaar vergelde dat u kuns 
grieved 

unfeignedly, en sufferest vir haar, so uit jou hele hart 

het hy shewed jou die helderheid van haar heerlikheid, en die 

comeliness van haar skoonheid: 



{10:51} en dus ek jou in die veld bly bade 

waar geen huis was builded: 

{10:52} want ek het geweet dat die hoogste sou shew dit vir 

Miskien kon 

{10:53} daarom ek beveel jou om te gaan in die veld, 

waar geen fondament van enige gebou was. 

{10:54} vir in die plek waarin die hoogste beginneth tot 

shew sy Stad, daar kan geen mens se gebou in staat wees om 
staan. 

{10:55} en daarom vrees nie, laat nie jou hart wees 

affrighted, maar gaan u manier in, en sien die skoonheid en 

grootheid van die gebou, soveel as wat jou oë in staat wees om 

sien: 

{10:56} en dan sal u hoor soveel as jou ore 

kan begryp. 

{10:57} vir u kuns geseën bo baie ander, en kuns 

genoem met die hoogste; en so is maar min. 

{10:58} maar om morrow snags u sal bly hier; 

{10:59} en so sal die hoogste shew jou visioene van die 

hoë dinge, wat die Allerhoogste sal doen vir hulle wat 



woon op die aarde in die laaste dae. So ek daardie nag geslaap 

en 'n ander, hou soos hy my beveel het. 

{11:1} dan gesien het ek 'n droom, en, kyk, daar kom 

uit die see 'n arend, wat het twaalf geveerde vlerke, 

en drie koppe. 

{11:2} en ek het gesien, en kyk, sy sprei haar vlerke oor 

die aarde, en al die winde van die lug Feesgangers op haar, en 

was ingesamel saam. 

{11:3} ek selfingenome en buite haar vere daar gegroei 

ander teenoorgestelde vere; en hulle het min vere geword en 

klein. 

{11:4} maar haar kop was by res: die kop in die Midde 

was groter as die ander, maar tog uitgerus met die oorblyfsel. 

Verder het {11:5} ek selfingenome en lo, die arend gevlieg met 
haar 

vere, en reigned op aarde, en oor hulle wat het 

daarin. 

{11:6} en ek het gesien dat alle dinge onder hemel was 

onderworpe aan haar, en geen mens het teen haar, Nee, nie 
een 

skepsel op aarde. 



{11:7} en ek selfingenome en, lo, die arend rose op haar 

talons, en het met haar vere, sê, 

{11:8} horlosie nie alles op een slag: slaap elke een in sy eie 

plek, en kyk deur die kursus: 

{11:9} maar laat die koppe word bewaar vir die laaste. 

{11:10} ek selfingenome en, lo, die stem gaan nie uit van die 

haar kop, maar uit die midde van haar liggaam. 

{11:11} en ek haar teenoorgestelde vere, genommer en, 

kyk, daar was agt van hulle. 

{11:12} en ek het gekyk, en, kyk, op die regterkant daar 

een veer ontstaan, en reigned oor al die aarde; 

{11:13} en so dit was, wat wanneer dit reigned, die einde van 
dit 

kom, en die plek daarvan verskyn geen meer: so die volgende 

volgende stood up. reigned en het 'n groot tyd; 

{11:14} en dit het gebeur, dat wanneer dit reigned, die einde 
van 

Dit kom ook, soos die eerste, so dat dit verskyn geen meer. 

{11:15} dan kom daar 'n stem vir dit, en gesê: 

{11:16} hoor u wat maaksel gedra heers oor die aarde so 

lank: dit ek sê vir jou, voordat u beginnest verskyn geen 



meer, 

{11:17} daar mag geen na jou bereik vir u tyd, 

nóg vir die helfte daarvan. 

{11:18} dan ontstaan die derde, en reigned as die ander 

voor, en ook geen meer verskyn. 

{11:19} so gaan dit met al die oorblyfsel na mekaar, 

soos wat elke een reigned, en dan verskyn geen meer. 

{11:20} dan ek selfingenome en, lo, in proses van tyd die 

vere wat gevolg opgestaan op die regterkant, dat hulle 

reël dalk ook; en sommige van hulle regeer, maar binne 'n 
rukkie 

hulle verskyn geen meer: 

{11:21} vir sommige van hulle was opgestel, maar regeer nie. 

{11:22} na dit ek het gekyk, en, kyk, die twaalf 

vere verskyn nie meer nie, en ook die twee klein vere: 

{11:23} en daar was nie meer by die arend se liggaam, 

maar drie koppe wat uitgerus en ses vlerkies. 

{11:24} dan sien ek ook daardie twee klein vere verdeel 

hulself uit die ses, en gebly onder die kop wat 

was op die regterkant: vir die vier voortgesit in hul plek. 
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{11:25} ek selfingenome en, lo, die vere wat was 

onder die vlerk het gedink om op hulself te stel en om die 

reël. 

{11:26} ek selfingenome en, kyk, daar was een stel op, maar 

binnekort verskyn dit geen meer. 

{11:27} en die tweede was gouer weg as die eerste. 

{11:28} ek selfingenome en, lo, die twee wat gebly 

gedagte ook in hulself te regeer: 

{11:29} en wanneer hulle so gedink het, kyk, daar awaked 

een van die koppe wat rus, naamlik, dit wat was in die 

Midde; vir wat is groter as die twee ander koppe. 

{11:30} en dan het ek gesien dat die twee ander koppe was 

aangesluit met dit. 

{11:31} en, kyk, die hoof was omgedraai met hulle wat 

was met dit en het geëet op die twee vere onder die vlerk 

wat sou reigned het. 

{11:32} maar hierdie kop sit die hele aarde in vrees, en kaal 

reël daarin oor al daardie het op die aarde met baie 

onderdrukking; en dit het die bestuur van die wêreld meer 



as al die vlerke wat was. 

{11:33} hierna ek selfingenome en, lo, die hoof was 

in die Midde skielik verskyn nie meer, soos die vlerke. 

{11:34} maar daar gebly het die twee staan aan die hoof, wat 
ook in 

soos soort regeer op die aarde, en oor dié wat het 

daarin. 

{11:35} en ek selfingenome en, lo, die kop op die reg 

kant devoured dit wat was op die linkerkant. 

{11:36} dan ek kop 'n stem, wat diensmaagd, kyk 

voor jou, en oorweeg die ding wat u seest. 

{11:37} en ek toe, en kyk, want dit was 'n brullende Leeu 

gejaag buite die hout: en ek het gesien dat hy uit 'n man se 
gestuur 

stem vir die arend, en gesê: 

{11:38} hoor u, ek sal praat met jou, en die hoogste 

moet sê vir jou, 

{11:39} kuns nie u dit wat remainest van die vier diere, 

wie ek gemaak om te heers in my wêreld, wat die einde van hul 

tye kan kom deur hulle? 

{11:40} en die vierde gekom, en het al die diere 



wat was verby, en het mag oor die wêreld met groot 

fearfulness, en oor die hele kompas van die aarde met 

baie aansteeklike onderdrukking; en so lank tyd het hy 

die aarde met bedrog. 

{11:41} vir die aarde maaksel u nie beoordeel met waarheid. 

{11:42} vir u maaksel die Fergus afflicted, u maaksel seer 

die peaceable, u maaksel was lief vir leuenaars, en vernietig die 

wonings van hulle wat vrugte voort gebring, en maaksel 
uitbring 

neer die mure van soos het jou geen skade. 

{11:43} is dus u onregmatige hantering kom tot 

die hoogste, en u trots vir die Mighty. 

{11:44} die hoogste ook het gekyk op die trotse 

tye, en, kyk, hulle is geëindig en sy abominations is 

vervul. 

{11:45} en verskyn dus nie meer, u arend, nóg 

u verskriklike vlerke, nóg u aansteeklike vere nóg u 

kwaadwillige koppe, nóg u kwetsende kloue nie, en al u ydele 
liggaam: 

{11:46} dat al die aarde Verfris kan word, en kan 

terug te keer, word gelewer van u geweld, en dat sy kan 



hoop vir die oordeel en genade van hom wat haar gemaak. 

{12:1} en dit verbygaan, whiles die Leeu het hierdie 

woorde vir die arend, ek het gesien, 

{12:2} en, kyk, die kop wat gebly en die vier 

vlerke verskyn nie meer, en die twee het vir dit en stel 

hulself tot heerskappy, en hul Koninkryk was klein, en 

vul van herrie. 

{12:3} en ek het gesien, en kyk, hulle verskyn geen meer, 

en die hele liggaam van die arend was verbrand sodat die aarde 

in groot vrees was: dan awaked ek uit die moeilikheid en 

beswyming van my gedagtes, en van groot vrees, en gesê my 

Gees, 

{12:4} Lo, dit maaksel u gedoen vir my, wat u 

searchest uit die maniere van die hoogste. 

{12:5} Lo, tog is ek moeg in my gedagtes, en baie swak in 

my gees; en min krag daar in my, vir die groot vrees 

wherewith was ek geteister hierdie nag. 

{12:6} daarom sal ek nou beseech die hoogste, dat hy 

sal troos my tot die einde. 

{12:7} en ek het gesê, dat Lord bearest reël, as ek gevind het 



genade voor u gesig, en as ek geregverdig Kerkvaders voor 

baie ander mense, en as my gebed inderdaad word kom voor u 

gesig; 

{12:8} troos my dan, en shew my u dienaar die 

interpretasie en effe verskil van hierdie bang visie, wat 

u mayest perfek troos my siel. 

{12:9} vir u my waardig om shew maaksel beoordeel my die 

laaste keer. 

{12:10} en hy vir my gesê: dit is die interpretasie van 

die visie: 

{12:11} die arend, wie u sawest kom uit die 

see, is die Koninkryk wat in die visie van gesien was u 

broer Daniel. 

{12:12} maar dit was nie expounded vir hom, daarom 

nou ek verklaar dit vir jou. 

{12:13} kyk, die dae sal kom, dat daar sal styg 

op 'n Koninkryk op aarde, en dit moet gevrees word bo al die 

koninkryke wat was voor dit. 

{12:14} in dieselfde moet twaalf konings regeer, een na 

'n ander: 



{12:15} waarvan die tweede sal begin om te regeer, en 

het meer tyd as enige van die twaalf. 

{12:16} en dit doen die twaalf vlerke byname, wat u 

sawest. 
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{12:17} soos vir die stem wat u heardest praat, en 

wat u sawest nie om uit te gaan van die koppe maar uit die 

midst van die liggaam daarvan, dit is die interpretasie: 

{12:18} dat na die tyd van daardie Koninkryk daar sal 

groot strivings ontstaan, en dit moet staan in gevaar van 
versuim: 

Nietemin dit moet dan val nie, maar sal weer herstel word 

na sy begin. 

{12:19} en aangesien u sawest die agt klein onder 

vere om haar vlerke, dit is die interpretasie: 

{12:20} dat in hom daar sal ontstaan agt kings, wie se 

tye sal wees maar klein, en hul jaar swift. 

{12:21} en twee van hulle moet gaan, die middelste tyd 

nadering: vier gehou word totdat hulle einde begin 

benadering: maar twee gehou word tot die einde. 



{12:22} en aangesien u sawest drie koppe laat rus, dit 

is die interpretasie: 

{12:23} in sy laaste dae sal die Allerhoogste verhoging op drie 

koninkryke, en baie dinge daarin hernu, en hulle sal 

het die heerskappy van die aarde, 

{12:24} en van diegene wat woon daarin, met baie 

onderdrukking, bo al diegene wat voor hulle was: dus 

hulle word genoem die koppe van die arend. 

{12:25} want dit is hulle wat moet bereik sy 

boosheid, en wat sal sy laaste einde klaar. 

{12:26} en aangesien u sawest wat die groot kop 

verskyn nie meer, dit signifieth dat een van hulle sal doodgaan 

op sy bed, en nog met pyn. 

{12:27} vir die twee wat oorbly sal weggeroof word met die 

swaard. 

{12:28} vir die swaard van die een moet die ander verslind: 

maar die uiteindelik sal hy val deur die swaard homself. 

{12:29} en aangesien u sawest twee vere onder die 

vlerke verby oor die kop wat is aan die regterkant; 

{12:30} dit signifieth dat dit hulle, is wie die hoogste 



aan hul einde gehou het: dit is die klein Koninkryk en volle 

van probleme, soos u sawest. 

{12:31} en die Leeu, wie u sawest styg uit 

die hout, en brullende, en praat na die arend, en 

straf haar vir haar ongeregtigheid met al die woorde 

wat u Berei het gehoor; 

{12:32} is die Geseënde, wat die hoogste gehou het 

vir hulle en vir hulle boosheid aan die einde: hy sal 

reprove hulle, en hulle sal upbraid met hul wreedheid. 

{12:33} want hy mag stel hulle voor hom lewendig in 

oordeel, en sal hulle teregwysing, en hulle te korrigeer. 

{12:34} vir die res van my mense sal hy lewer met 

genade, diegene wat gedruk is op my rande, en 

Hy sal maak hulle vreugdevolle tot die koms van die dag van 

oordeel, waarvan ek gepraat het vir jou uit die die 

begin. 

{12:35} dit is die droom wat u sawest, en dit is 

die interpretasies. 

{12:36} u slegs maaksel is ontmoet weet hierdie geheim van 

die hoogste. 



{12:37} daarom skryf al hierdie dinge dat u maaksel 

gesien in 'n boek, en steek hulle: 

{12:38} en leer hulle om die wyse van die mense, wie se 

Harte u knowest kan begryp en hou hierdie 

geheime. 

{12:39} maar wag u hier uself nog sewe dae meer, 

dat dit dalk shewed jou, hoegenaamd dit pleaseth die 

Hoogste te verklaar vir jou. En met wat hy sy pad gegaan het. 

{12:40} en 21En, wanneer al die mense gesien het wat 

die sewe dae is verby, en ek kom nie weer in die Stad, 

hulle versamel hulle almal saam, van die minste tot die 

grootste, het tot my gekom en gesê: 

{12:41} wat het ons te na gekom jou? en watter bose het 

ons gedoen teen u, dat u ons forsakest, en sittest hier 

in hierdie plek? 

{12:42} vir van al die profete u net kuns verlaat ons, as 'n 

kluster van die vintage, en as 'n kers in 'n donker plek, en as 

'n hawe of skip uit die tempest bewaar. 

{12:43} is nie die euwels wat kom is vir ons genoeg? 

{12:44} indien u ons, sal forsake hoeveel beter het dit 



is vir ons, as ons ook het gebrand in die midde van 
Laatkommery –? 

{12:45} want ons is nie beter as hulle wat daar gesterf het. 

En hulle wept met 'n harde stem. Dan antwoord ek hulle, 

en genoemde, 

{12:46} word van goeie troos, O Israel; en nie swaar, 

u huis van Jakob: 

{12:47} vir die hoogste het jy in gedagtenis, en 

die Mighty het nie vergeet jy in versoeking. 

{12:48} soos vir my, ek het nie verlaat jy, nóg is ek 

vertrek vanaf jy: maar is kom in hierdie plek, te bid vir 

die verwoesting van besluit, en dat ek dalk soek genade vir die 

lae boedel van u heiligdom. 

{12:49} en gaan nou jou manier by die huis elke man, en na 

hierdie dae sal ek vir julle kom. 

{12:50} sodat die mense gegaan het hul pad in die Stad, soos as 

Ek beveel hulle: 

{12:51} maar ek het gebly in die veld nog sewe dae, as die 

engel beveel my; en het geëet net in daardie dae van die 

blomme van die veld, en het my vleis van die kruie 



{13:1} en dit het gekom om te slaag na sewe dae, ek gedroom 
'n 

droom deur nag: 

{13:2} en lo, daar ontstaan 'n wind van die see, dat dit 

Verskuif die golwe daarvan. 

{13:3} ek selfingenome en, lo, daardie man waxed sterk met 

die duisende van die hemel: en wanneer hy sy 

gedaante te kyk, al wat die dinge trembled wat gesien was 

onder hom. 
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{13:4} en whensoever die stem het uit sy mond, 

al wat hulle verbrand wat hoor sy stem, soos soos die aarde 
faileth 

wanneer dit feeleth die vuur. 

{13:5} en hierna ek selfingenome en, kyk, daar was ingesamel 

saam 'n menigte van mans, uit nommer, uit die vier 

winde van die hemel, om subdue die man wat gekom het uit 
van die 

see 

{13:6} maar ek selfingenome en lo, hy het graved homself 'n 
groot 



Berg, en gevlieg op dit. 

{13:7} maar ek sou die streek gesien het of plaas 

whereout die heuwel was graven, en ek kon nie. 

{13:8} en hierna ek selfingenome en, lo, al hulle wat 

was ingesamel saam om hom subdue was baie seer bang, en 

maar tog durst stryd. 

{13:9} en, lo, soos hy die geweld van die menigte gesien het 

wat het hy nóg op sy hand gelig, nóg gehou swaard, nóg 

enige instrument van oorlog: 

{13:10} maar net ek het gesien dat hy uit sy mond as dit gestuur 

was 'n ontploffing van vuur, en uit sy lippe 'n vlammende asem, 

en uit sy tong hy uitbring uit vonke en storms. 

{13:11} en hulle was almal gemeng saam; die ontploffing van 

vuur, die vlammende asem, en die groot tempest; en val met 

geweld op die menigte wat bereid was om te veg, 

en verbrand hulle elkeen, so dat op 'n skielike van 'n 

ontelbare menigte niks was te beskou, maar 

net stof en reuk van rook: toe ek sien dat dit ek was bang. 

{13:12} daarna sien ek die dieselfde man vandaan 

die berg, en bel vir hom 'n ander peaceable 



Menigte. 

{13:13} en daar kom baie mense na hom, waarvan 

Sommige was bly, sommige was Jammer, en sommige van hulle 
was 

gebonde, en ander sommige van hulle het van hulle wat 
aangebied is: 

dan was ek siek deur groot vrees, en ek awaked, en gesê: 

{13:14} u maaksel shewed u dienaar hierdie wonders 

van die begin af, en my maaksel getel waardig dat u 

shouldest ontvang my gebed: 

{13:15} Shew my nou nog die interpretasie van hierdie droom. 

{13:16} vir as ek swanger myn begrip, woe 

vir hulle wat in daardie dae en nog baie meer gelaat moet 
word: 

Wee hulle wat is agter gelaat nie! 

{13:17} vir hulle wat nie verlaat is nie in bekommernis was. 

{13:18} nou verstaan ek die dinge wat gelê word op in 

die laasgenoemde dae, wat moet gebeur vir hulle, en om dié 

wat is agtergelaat. 

{13:19} is dus hulle kom in groot perils en 

baie vereistes, soos as hierdie drome verklaar. 



{13:20} tog is dit makliker vir hom wat is in gevaar om te kom 

in hierdie dinge, as om te slaag weg soos 'n wolk uit van die 

wêreld, en nie om te sien die dinge wat gebeur in die laaste 
dae. 

En hy antwoord vir my, en sê, 

{13:21} die interpretasie van die visie moet ek shew jou, 

en ek sal open vir jou die ding wat u maaksel vereis. 

{13:22} terwyl u maaksel gepraat van hulle wat oorgebly het, 

agter, dit is die interpretasie: 

{13:23} hy wat die gevaar sal verduur in daardie tyd het 

homself gehou: en hulle word gebreek in gevaar is soos 

het werke en geloof teenoor die Almagtige. 

{13:24} weet dit daarom, dat hulle wat gelaat word 

agter is meer geseënd as hulle wat dood wees. 

{13:25} dit is die betekenis van die visie: terwyl u 

sawest 'n man kom uit die midde van die see: 

{13:26} dieselfde is hy wie God die hoogste gehou het 

'n groot seisoen, wat deur sy eie self moet lewer sy 

organisme: en hy sal hulle wat agtergelaat is bestel. 

{13:27} en aangesien u sawest, vir wat uit sy mond 



Daar gekom as 'n ontploffing van wind, en vuur en storm; 

{13:28} en dat hy gehou nóg swaard, nóg enige 

instrument van oorlog, maar dat die inmeng van hom vernietig 

die hele menigte wat gekom het om subdue hom; Dit is die 

interpretasie: 

{13:29} kyk, die dae kom, wanneer die meeste hoë sal 

begin lewer hulle wat op die aarde. 

{13:30} en hy tree tot die verbasing van hulle 

wat woon op die aarde. 

{13:31} en een moet onderneem om te veg teen 'n ander, 

een Stad teen 'n ander, een plek teen 'n ander, een 

mense teen 'n ander, en een realm teen 'n ander. 

{13:32} en die tyd wees wanneer hierdie dinge sal 

kom om te slaag, en die tekens moet gebeur wat ek shewed 

jou voor, en dan moet my seun verklaar word, wie u 

sawest as 'n man stygende. 

{13:33} en wanneer al die mense hoor sy stem, elke 

mens moet in hul eie land laat die stryd het hulle een 

teen 'n ander. 

{13:34} en 'n ontelbare menigte moet ingesamel word 



saam, soos jy sawest hulle bereid is om te kom, en tot 

oorkom hom deur baklei. 

{13:35} maar hy sal op die top van die berg sal staan. 

{13:36} en Laatkommery – tree, en is shewed aan almal 

mans, wat bereid en builded, soos as jy sawest die heuwel 

graven sonder hande. 

{13:37} en hierdie my seun moet die uitdaging teregwysing 

uitvindings van daardie nasies, wat vir hul aansteeklike lewe 

gebreek in die tempest; 

{13:38} en sal lê voordat hulle hul bose gedagtes, en 

die torments wherewith hulle sal begin om te tormented, 

wat is soos vir 'n vlam: en hy sal hulle vernietig 

sonder arbeid deur die Wet is soos vir my. 

{13:39} en terwyl u sawest wat hy bymekaargemaak 

'n ander peaceable menigte vir hom; 

{13:40} diegene is die tien stamme, wat meegevoer was 

gevangenes uit hul eie land in die tyd van Osea die koning, 

wie Salmanasar die koning van Assyria gelei weg gevange, en 
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Hy gedra hulle oor die waters, en so het hulle in 



'n ander land. 

{13:41} maar hulle het hierdie Raad onder hulself, 

dat hulle sou verlaat die menigte van die heidense, en gaan 

heen in 'n verdere land, waar nooit mensdom geword, 

{13:42} dat hulle dalk daar hou hul statute, wat 

hulle nooit in hul eie land gehou. 

{13:43} en hulle aangegaan is Euphrates deur die smal 

plekke van die rivier. 

{13:44} vir die meeste hoë dan shewed tekens vir hulle, 

en gehou nog die vloed, totdat hulle was verby. 

{13:45} want deur daardie land was daar 'n goeie manier om te 

gaan, naamlik, van 'n jaar en 'n half: en die dieselfde streek is 

genoem Arsareth. 

{13:46} toe het hulle daar tot die laasgenoemde tyd; en 

nou wanneer hulle moet begin om te kom, 

{13:47} die hoogste mag bly die fonteine van die stroom 

weer, wat hulle kan gaan deur middel van: sawest u dus die 

menigte met vrede. 

{13:48} maar daardie word links agter van u volk is 

hulle wat gevind is binne my rande. 



{13:49} nou wanneer hy destroyeth die menigte van die 

nasies wat saam bymekaargemaak is, hy moet verdedig sy 
mense 

wat bly. 

{13:50} en dan sal hy shew hulle groot wonders. 

{13:51} dan sê ek, O Lord wat bearest reël, shew my 

dit: daarom het ek gesien dat die man kom uit die 

midde van die see? 

{13:52} en soos hy diensmaagd, omdat u nie een canst 

Soek nóg weet die dinge wat in die dieptes van die see: 

selfs so kan geen mens op aarde sien my seun, of diegene wat 
word 

met hom, maar in die dag tyd. 

{13:53} dit is die interpretasie van die droom wat u 

sawest, en waardeur jy net kuns hier gestraal. 

{13:54} vir u maaksel verlaat jou eie manier, en 

u ywer vir my Wet toegepas, en dit gesoek. 

{13:55} u lewe maaksel u bestel in wysheid, en maaksel 

genoem verstaan u moeder. 

{13:56} en daarom het ek shewed jou die skatte van 

die hoogste: nadat ander drie dae ek sal praat ander dinge 



vir jou, en verklaar vir jou magtige en wondrous 

dinge. 

{13:57} dan, het ek weggegaan na die gebied, gee lof en 

Dankie grootliks tot die Allerhoogste as gevolg van sy wonders 

wat hy gedoen het in die tyd; 

{13:58} en omdat hy governeth dieselfde, en sodanige 

dinge soos val in hul seisoene: en daar sit ek drie dae. 

{14:1} en dit het gekom om te slaag op die derde dag, ek sit 
onder 

'n eikeboom, en, kyk, daar kom 'n stem uit 'n bos 

teen my, en sê, Esdras, Esdras. 

{14:2} en ek het gesê, hier is ek, Here en ek staan op 

my voete. 

{14:3} dan diensmaagd hy, In die bos het ek kennelik 

myself aan Moses openbaar, en praat met hom, wanneer my 

mense in Egipte gedien: 

{14:4} en ek hom gestuur en my mense uit Egipte gelei 

en hom gebring tot op die berg van waar ek hom deur my 
gehou 

'n lang seisoen, 

{14:5} en vertel hom baie wonderbaarlike dinge en shewed 



hom die geheime van die tye, en die einde; en beveel 

hom sê: 

{14:6} hierdie woorde sal u verklaar, en dit sal 

u verberg. 

{14:7} en nou ek sê vir jou, 

{14:8} dat u lê in u hart die tekens wat ek het 

shewed, en die drome wat u maaksel gesien, en die 

interpretasies wat u maaksel gehoor: 

{14:9} vir u sal weggeneem word van almal, en van 

voortaan u sal bly met my seun, en soos 

wees soos u, tot die tye word geëindig. 

{14:10} vir die wêreld verloor het sy jeug, en die tye 

begin oud was. 

{14:11} vir die wêreld is verdeel in twaalf dele, en die 

Tien dele van dit is reeds weg, en die helfte van 'n tiende deel: 

{14:12} en daar remaineth wat na die helfte 

van die tiende deel. 

{14:13} nou daarom stel jou huis in orde, en 

reprove u volk, troos so van hulle as word in die moeilikheid, 

en nou doen korrupsie, 



{14:14} laat gaan van jou stoflike gedagtes, gooi weg die 

kenis van man, sit af nou die swak aard, 

{14:15} en die gedagtes wat meeste swaar eenkant 

vir jou, en jou om te vlug van hierdie tye haste. 

{14:16} vir nog groter euwels as diegene wat u maaksel 

gesien gebeur sal gedoen word hierna. 

{14:17} vir kyk hoeveel die wêreld sal swakker wees 

deur ouderdom, soveel meer moet euwels toename op 

hulle wat daarin woon. 

{14:18} want die tyd is ver weg, en verhuring gevlug is moeilik 

aan die hand: nou hasteth die visie is om te kom, wat u maaksel 

gesien. 

{14:19} dan antwoord ek voor jou, en sê, 

{14:20} dáár, Here, ek sal gaan, soos u beveel maaksel 

my, en reprove die mense wat teenwoordig is: maar hulle wat 

sal gebore word daarna, wat hulle moet vermaan? dus die 

wêreld is opgestel in die duisternis, en hulle wat daarin woon 

sonder lig. 

{14:21} vir u Wet is afgebrand, dus geen man knoweth 

die dinge wat gedoen is van jou, of die werk wat moet begin. 
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{14:22} maar as ek het gevind dat genade voor jou, stuur die 

Heilige Gees in my, en ek sal skryf alles wat gedoen het is 

in die wêreld sedert die begin, wat was geskryf u 

Wet, wat mans kan vind u pad, en dat hulle wat sal 

leef in die laaste dae kan leef. 

{14:23} en hy beantwoord my sê, gaan u pad, versamel 

die mense saam, en sê vir hulle: dat hulle u soek 

nie vir veertig dae. 

{14:24} maar kyk u berei jou baie boks bome, en 

neem Kerkvaders Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus en Asiel, 

Hierdie vyf wat gereed is om te skryf loods; 

{14:25} hither kom en ek sal 'n kers van lig 

begrip van jou hart, wat sal nie geplaas word uit, totdat 

die dinge word uitgevoer wat u sal begin om te skryf. 

{14:26} en wanneer u maaksel gedoen, sommige dinge sal u 

publiseer, en sekere dinge sal u shew geheim tot die 

wyse: om morrow hierdie uur sal u begin om te skryf. 

{14:27} toe het ek weggegaan, soos hy beveel, en 

versamel al die mense bymekaar, en gesê, 



{14:28} hoor hierdie woorde, O Israel. 

{14:29} ons pa's aan die begin was vreemdelinge in 

Egipte, van waaruit hulle was gelewer: 

{14:30} en ontvang die Wet van lewe, waarvan hulle nie gehou, 

wat julle ook het oortree na hulle. 

{14:31} dan was die land, selfs die grond van Laatkommery –, 
verdeel 

onder julle deur baie: maar jou vaders, en julle julle, het 

gedoen uit te leef, en nie die maniere gehou het wat die 

Hoogste beveel. 

{14:32} en forasmuch soos hy is 'n regverdige regter, hy 

geneem uit jy betyds die ding wat hy jou gegee het. 

{14:33} en nou is julle hier, en jou broeders onder 

jy. 

{14:34} daarom indien wel wees dat julle sal subdue jou eie 

verstaan, en hervorm julle harte, julle gehou word 

lewendig en na dood sal julle barmhartigheid verkry. 

{14:35} vir nadat dood sal die oordeel kom, wanneer 

Ons sal weer leef: en dan sal die name van die 

regverdige word openbaar, en die werke van die goddelose sal 
wees 



verklaar. 

{14:36} laat geen mens dus kom tot my nou, nóg 

Soek na my hierdie veertig dae. 

{14:37} so ek het die vyf mans, soos hy beveel my, 

en ons het in die veld, en het daar gebly. 

{14:38} en die volgende dag, kyk, 'n stem het my, 

sê, Esdras, maak jou mond oop en drink dat ek jou om te gee 

drink. 

{14:39} toe ek my mond oopgemaak, en, kyk, hy 

bereik my 'n volle koppie, wat was vol soos dit was met water, 

maar die kleur daarvan was soos vuur. 

{14:40} en ek het dit geneem en het gedrink: en wanneer ek 
van gedrink het 

dit, my hart gebruik begrip en wysheid gegroei my 

bors, vir my gees versterk my geheue: 

{14:41} en my mond is geopen, en geen meer skakel. 

{14:42} die hoogste gegee het begrip vir die vyf 

mans, en hulle het geskryf die wonderlike visioene van die nag 
wat 

vertel wat hulle nie geweet het: en hulle het veertig dae, gesit 
en 



hulle het geskryf in die dag, en in die nag hulle brood geëet het. 

{14:43} soos vir my. Ek het in die dag, en ek het nie my 

dialek deur nag. 

{14:44} in veertig dae het hulle geskryf twee honderd en vier 

boeke. 

{14:45} en 21En, wanneer die veertig dae was 

gevul, wat die hoogste het, sê, die eerste wat u maaksel 

skriftelike openlik, publiseer wat die waardige en onwaardig 
Mei 

Lees dit: 

{14:46} maar hou die sewentig laas, dat u mayest 

lewer hulle net soos wyse onder die mense: 

{14:47} vir hulle is die lente van begrip, die 

fontein van wysheid, en die stroom van kennis. 

{14:48} en ek het so. 

{15:1} kyk, praat u in die ore van my mense die 

woorde van profesie, wat ek sal in jou mond sit, sê die 

Here: 

{15:2} en veroorsaak dat hulle in papier geskryf word: vir hulle 
is 

getroue en ware. 



{15:3} vrees nie die verbeelding teen jou laat nie die 

incredulity van hulle probleme jou wat praat teen jou. 

{15:4} vir al die Creed gamers sal sterf in hul 

unfaithfulness. 

{15:5} kyk, sê die Here, ek sal bring plagues op 

die wêreld; die swaard, hongersnood, dood en vernietiging. 

{15:6} vir boosheid het baie besoedel die 

hele aarde, en hul pynlike werke is vervul. 

{15:7} daarom sê die Here, 

{15:8} ek sal my tong nie meer as raak hou hulle 

Jesus, wat hulle profanely pleeg, sal ek ook nie 

ly hulle in daardie dinge, waarin hulle wickedly oefen 

hulself: kyk, die onskuldige en regverdige bloed crieth 

vir my, en die siele van die net kla voortdurend. 

{15:9} en daarom, sê die Here, ek sal sekerlik avenge 

hulle, en ontvang vir my al die onskuldige bloed van 

onder hulle. 

{15:10} kyk, my mense gelei het as 'n kudde aan die 

slagting: Ek sal hulle nou nie ly om te woon in die land van 

Egipte: 



{15:11} maar ek sal hulle bring met 'n magtige hand en 'n 

uitgestrekte arm, en soos tevore, Egipte met plagues, smite 

en al die grond daarvan sal vernietig. 

{15:12} Egipte sal treur, en die grondslag daarvan sal 

sin met die plaag en straf wat God moet word 
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bring op dit. 

{15:13} en hulle tot die grond sal treur: vir hul 

saad moet versuim deur die blasting en hael, en met 'n 

bang constellation. 

{15:14} Wee na die hele wêreld en hulle wat daarin woon! 

{15:15} vir die swaard en hul vernietiging draweth nigh, 

en een mense moet opstaan en veg teen 'n ander, en 

swaarde in hul hande. 

{15:16} want daar rnoet sedition onder mans, en 

binnedring mekaar; hulle sal nie hul konings beskou nóg 

prinse, en die kursus van hul aksies sal staan hul 

krag. 

{15:17} 'n man mag begeer om in 'n Stad gaan, en mag nie 

in staat wees. 



{15:18} want as gevolg van hul trots die stede sal wees 

ontsteld, die huise sal vernietig word, en mans moet wees 

bang. 

{15:19} 'n man sal geen jammerte het by sy bure, maar 

moet vernietig hul huise met die swaard, en bederf hul 

goedere, as gevolg van die gebrek van brood, en vir die groot 
verdrukking. 

{15:20} kyk, sê God, ek sal bel saam al die 

die konings van die aarde te eerbiedig my, wat uit die stygende 

van die son, van die suide, die Ooste, en Libanus; om te 

Skakel hulself een teen 'n ander, en betaal die dinge 

dat wat hulle gedoen het om hulle. 

{15:21} soos soos hulle doen tog hierdie dag vir my gekies het, 
sodat 

sal ek ook doen, en in hul boesem oortree. Dus sê 

die Here God; 

{15:22} my regterhand moet die sondaars, spaar nie en my 

swaard sal nie ophou daaroor wat onskuldige bloed vergiet 

op die aarde. 

{15:23} die vuur heen weg is van sy toorn, en het 

verteer die fondamente van die aarde, en die sondaars, soos 



die strooi wat aangesteek is. 

{15:24} Wee hulle wat sondig, en hou nie my 

GEBOOIE! sê die Here. 

{15:25} ek sal nie spaar hulle: gaan jou pad, julle kinders, 

van die krag, defile nie my heiligdom. 

{15:26} vir die Here knoweth al hulle daardie sonde teen 

hom, en hy dus red hy hulle tot by die dood en 

vernietiging. 

{15:27} want nou is die plagues kom op die hele 

aarde en julle sal in hulle bly: vir God moet aflewer nie 

jy, want julle het teen hom gesondig. 

{15:28} kyk 'n verskriklike visie, en die voorkoms 

daarvan uit die Ooste: 

{15:29} waar die nasies van die dragons van Arabië mag 

kom met baie strydwaens, en die menigte van hulle 

uitgevoer moet word as die wind op aarde, wat al hulle wat 

hoor hulle kan vrees en Beef. 

{15:30} ook die Carmanians woed in toorn gaan moet 

heen as die wilde Varkbere van die hout, en met groot krag 

sal hulle kom, en sluit aan by sukkel met hulle, en afval moet 'n 



gedeelte van die grond van die Assyrians. 

{15:31} en dan sal die dragons het die oorhand 

Onthou hulle aard; en as hulle moet hulself, 

Sameswering saam in groot krag te persecute hulle, 

{15:32} dit moet dan word dan ontsteld bled, en hou 

stilte deur hul krag, en sal vlug. 

{15:33} en uit die grond van die Assyrians sal die 

vyand besiege hulle, en verteer sommige van hulle, en in 

hul gasheer moet vrees en vrees, en twis onder hul 

konings. 

{15:34} kyk wolke uit die Ooste en uit die noorde 

vir die suide, en hulle is baie aaklig om te kyk op, vol 

van toorn en storm. 

{15:35} hulle sal een op 'n ander smite, en hulle sal 

smite af 'n groot menigte van sterre op die aarde, selfs 

hul eie ster; en bloed sal wees van die swaard aan die 

maag, 

{15:36} en mis van mans vir die kameel se eerstens. 

{15:37} en daar sal groot fearfulness en 

spiertrekking op aarde: en wat sien die toorn moet 



bang, en bewende tree op hulle. 

{15:38} en dan tree daar groot storms uit die 

Suid-, en uit die noorde, en 'n ander deel van die Weste. 

{15:39} en sterk winde sal ontstaan as gevolg van die Ooste, en 

sal jy dit oopmaak; en die wolk wat hy in toorn, opgewek en 

die ster geroer veroorsaak vrees teenoor die Oos en Wes-wind, 

vernietig moet word. 

{15:40} die groot en magtige wolke sal uitgepof word 

vol van toorn, en die sterre, dat hulle al die aarde kan maak 

bang, en hulle wat daarin; woon en hulle sal gooi 

oor elke hoog en hoog aangeskrewe plek 'n verskriklike ster, 

{15:41} vuur en hael, en vlieënde swaarde, en baie 

waters, dat al die velde is dalk vol, en alle riviere, met die 

oorvloed van groot waters. 

{15:42} en hulle sal breek die stede en mure, 

berge en heuwels, bome van die hout en gras van die 

Meadows, en hul koring. 

{15:43} en hulle moet gaan stedfastly toe, en 

maak haar bang. 

{15:44} hulle sal kom om haar, en haar, die ster besiege 



en alle toorn moet hulle gooi op haar: dan sal die 

stof en rook gaan na die hemel, en al hulle wat word 

oor haar sal bewail haar. 

{15:45} en hulle wat bly onder haar doen diens 

vir hulle het wat haar in vrees sit. 

{15:46} en jy, Asië, daardie kuns deelhebber aan die hoop van 

Babilon, en kuns die heerlikheid van haar persoon: 

{15:47} Wee wees vir jou, sal jy rustig, want u maaksel 

uself soos gemaak vir haar; en u dogters in maaksel decked 

whoredom, wat hulle dalk asseblief en heerlikheid in u 
liefhebbers, 
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wat het altyd verlange te pleeg whoredom Kerkvaders. 

{15:48} u haar maaksel gevolg wat gehaat is in al haar 

werke en uitvindings: daarom sê God, 

{15:49} ek sal stuur plagues op jou; Weduweeskap, 

armoede, hongersnood, swaard en pestilensie, te mors u huise 

met vernietiging en dood. 

{15:50} en die heerlikheid van u krag sal opgedroog word 'n 

blom, die hitte sal ontstaan wat oor jou gestuur word. 



{15:51} u sal verswak word as 'n swak vrou met 

strepe, en as een berispe omdat sy met wonde, sodat die 

magtige en liefhebbers sal nie in staat wees om jou ontvang. 

{15:52} sou ek met jaloesie het dus voortgegaan teen 

jou, sê die Here, 

{15:53} indien u hadst nie altyd weggeroof my gekies het, 

exalting die beroerte van jou hande, en sê oor hul 

dood, wanneer u vyeboom was dronk, 

{15:54} soos uiteengesit die skoonheid van u gedaante? 

{15:55} die beloning van u whoredom sal wees u 

boesem, dus sal u ontvang recompence. 

{15:56} soos soos u maaksel gedoen vir my gekies het, sê die 

Here, selfs so sal God doen vir jou en sal jou lewer 

in 'n loopring 

{15:57} u kinders sal doodgaan van die honger, en u sal 

val deur die swaard: jou stede sal afgebreek word, en 

al jou mag nie verlore sal gaan met die swaard in die veld. 

{15:58} en hulle word in die berge sal sterf van honger, 

hul eie vlees eet en drink hul eie bloed, vir baie 

honger van brood, en dors van water. 



{15:59} u as ongelukkig sal kom deur die see, en 

weer plagues ontvang. 

{15:60} en in die gang moet hulle jaag op die luier 

Stad, en sal 'n paar gedeelte van u grond, vernietig en 

verteer deel van u heerlikheid, en sal terug na Babilon wat 

was vernietig. 

{15:61} en u sal uitgebring word deur hulle soos stoppels, 

en hulle sal vir jou soos vuur; 

{15:62} en sal verteer jou, en jou stede, u land, 

en u berge; al u woud en u vrugbare bome moet 

hulle brand met vuur. 

{15:63} u kinders mag hulle dra weg gevange, en, 

kyk, wat u maaksel, hulle sal dit bederf, en mar die skoonheid 

van u aangesig. 

{16:1} Wee wees vir jou, Babilon en Asië! Wee word vir: 

jou, Egipte en Sirië! 

{16:2} gird op julle met nutsartikels van sak en hare, 

bewail jou kinders, en word jammer; vir jou vernietiging is by 

hand. 

{16:3} A swaard oor julle gestuur is, en wat dit kan skakel 



rug? 

{16:4} A vuur onder julle gestuur is, en wat dit kan blus? 

{16:5} plagues is vir julle gestuur, en wat hy wat kan 

dryf hulle weg? 

{16:6} kan enige mens ry weg 'n honger Leeu die 

hout? of kan enige een blus die vuur in stoppel, wanneer dit 

het begin om te brand? 

{16:7} Mei een draai weer die pyltjie wat geskiet is van 'n 

sterk archer? 

{16:8} die magtige Here sendeth die plagues en wat is 

Hy wat kan hulle weg ry? 

{16:9} A vuur moet gaan heen van sy toorn, en wie is hy 

wat dit kan blus? 

{16:10} hy lightnings, moet uitbring en wie sal nie vrees nie? 

Hy sal thunder, en wie sal nie bang wees? 

{16:11} die Here moet dreig, en wie sal nie 

uiters geklits tot poeier by sy teenwoordigheid? 

{16:12} die aarde quaketh, en die fondamente daarvan; 

die see ariseth met golwe van die diep, en die golwe 

Dit is ontsteld, en die visse daarvan ook, voor die 



Here, en voor die heerlikheid van sy krag: 

{16:13} vir sterk is sy regterhand wat bendeth die strikkie, 

sy pyle wat hy shooteth is skerp en sal mis nie, 

Wanneer begin hulle word geskiet in die ente van die wêreld. 

{16:14} kyk, die plagues gestuur is, en sal nie terug 

weer, totdat hulle op die aarde kom. 

{16:15} die vuur is aangesteek, en sal nie geplaas word, totdat 
dit 

verteer die fondament van die aarde. 

{16:16} soos as 'n pyl wat geskiet is van 'n magtige archer 

returneth nie agtertoe: selfs so die plagues wat rnoet 

gestuur op aarde sal nie weer terug nie. 

{16:17} Wee is my! Wee is my! wie sal my in lewer 

daardie dae? 

{16:18} die begin van smarte en groot mournings; 

die begin van hongersnood en groot dood; die begin van 

oorloë, en die magte sal staan in vrees; die begin van 

euwels! wat moet ek doen wanneer hierdie euwels moet kom? 

{16:19} dáár, hongersnood en plaag, verdrukking en 

angs, vir wysiging as scourges gestuur is. 



{16:20}, maar vir al hierdie dinge sal hulle nie wegdraai van 

hulle boosheid, nóg wees altyd bewus van die scourges. 

{16:21} dáár, proviand rnoet dus goeie goedkoop op 

aarde, wat hulle sal hulself moet in goeie saak, dink 

en selfs dan sal euwels groei op aarde, swaard, hongersnood, 

en groot verwarring. 

{16:22} vir baie van hulle wat woon op aarde sal 

verlore van hongersnood; en die ander, wat ontsnap die 
honger, moet 

die swaard vernietig. 

{16:23} en die dood as mis, uitgebring moet word en daar 

geen man tot hulle troos wees: vir die aarde moet wees 

gemors, en die stede uitgebring moet word. 
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{16:24} Daar moet geen man verlaat om tot die aarde en tot 

saai dit 

{16:25} die bome sal vrugte, gee en wat moet bymekaar 

hulle? 

{16:26} die druiwe ryp sal word, en wat hulle moet trap? 

vir alle plekke rnoet verlate van mans: 



{16:27} sodat daardie een mens sal begeer om te sien 'n ander, 
en 

om te hoor sy stem. 

{16:28} vir van 'n Stad daar rnoet tien links, en twee van die 

veld, wat hulself moet versteek in die dik baadjies, en 

die clefts van die rotse. 

{16:29} soos in 'n boord of wingerd van Olywe op elke boom 
daar 

links is drie of vier Olywe; 

{16:30} of as wanneer 'n wingerd ingesamel is, daar is links 

'n paar trosse van hulle wat ywerig soek deur die 

wingerd: 

{16:31} selfs so in daardie dae daar sal wees drie of vier 

links deur hulle wat soek hul huise met die swaard. 

{16:32} en die aarde gelê word afval, en die velde 

daarvan sal ou, en haar maniere en al haar paadjies moet was 

groei vol dorings, want geen mens sal reis 

therethrough. 

{16:33} die Maagde sal treur, met geen bridegrooms; 

die vroue moet treur, ongelukkig geen mans; hul 

dogters mag treur, ongelukkig geen helpers. 



{16:34} in die oorloë sal hul bridegrooms vernietig word, 

en hul mans moet ondergaan van hongersnood. 

{16:35} hoor nou hierdie dinge en verstaan hulle, julle 

dienaars van die Here. 

{16:36} kyk, die woord van die Here, ontvang dit: glo 

nie die gode van wie die Here gesê. 

{16:37} dáár, die plagues trek nader, en is nie slap. 

{16:38} soos wanneer 'n vrou met die kind in die negende 
maand 

vore bring haar seun, met twee of drie ure van haar geboorte 

groot pyne compass haar baarmoeder, watter pyne, wanneer 
die kind 

30Dit heen, hulle slack nie 'n oomblik: 

{16:39} selfs so nie die plagues rnoet slap te kom 

op die aarde, die wêreld moet treur en smarte sal 

kom dit aan elke kant. 

{16:40} O my volk, hoor my woord: maak jou gereed om te 

u stryd, en in daardie euwels word selfs as pelgrims op die 

aarde. 

{16:41} hy wat selleth, laat hom wees as hy wat fleeth weg: 

en hy wat buyeth, as een wat sal verloor: 



{16:42} hy wat occupieth handelsware, as hy wat nie het 

wins deur dit: en hy wat buildeth, soos hy wat moet woon nie 

daarin: 

{16:43} hy wat soweth, asof hy moet nie maai: so ook 

Hy wat planteth die wingerd, as hy wat moet nie versamel die 

druiwe: 

{16:44} en hulle trou, as hulle wat moet kry geen 

kinders; en hulle wat trou nie, as die widowers. 

{16:45} en dus arbeid en hulle arbeid tevergeefs: 

{16:46} vir vreemdelinge moet hul vrugte maai, en bederf 

hul goedere, omver hul huise, en neem hul kinders 

ballinge, vir in captivity en hongersnood sal hulle kry kinders. 

{16:47} en hulle wat hul handelsware met beset 

Roof, hoe meer hulle dek hul stede, hul huise, hul 

besittings, en hul eie persone: 

{16:48} hoe meer sal ek word kwaad vir hulle vir hul sonde, 

sê die Here. 

{16:49} soos soos 'n whore envieth 'n reg eerlik en 

'n deugsame vrou: 

{16:50} so sal geregtigheid haat ongeregtigheid, wanneer sy 



decketh self, en moet beskuldig dat ek haar aan haar gesig, 
wanneer hy 

30Dit wat hom so ywerig verdedig sal searcheth 

elke sonde op aarde. 

{16:51} en word julle dus nie soos thereunto nie, en ook om die 

werk daarvan. 

{16:52} vir nog 'n bietjie, en ongeregtigheid word weg geneem 

uit die aarde, en geregtigheid sal heers onder julle. 

{16:53} laat nie die sondaar sê dat hy het nie gesondig: vir 

God sal brand kole van vuur op sy kop, wat sê 

voor die Here God en sy heerlikheid, ek het nie gesondig. 

{16:54} kyk, die Here knoweth al die werke van mans, 

hul verbeelding, hul gedagtes, en hul harte: 

{16:55} watter het maar die woord, laat die aarde gemaak; 

en dit was gemaak: laat die hemel gemaak word; en dit is 
geskep. 

{16:56} in sy woord die sterre gemaak, en hy knoweth 

die getal van hulle. 

{16:57} hy searcheth die diep, en die skatte daarvan; 

Hy het die see, en wat dit containeth gemeet. 

{16:58} hy het die see in die midde van die waters, skakel 



en met sy woord het hy opgehang die aarde op die waters. 

{16:59} hy spreadeth uit die hemel soos 'n vault; op 

die waters het hy dit gestig. 

{16:60} In die woestyn het hy gemaak fonteine van water, en 

swembaddens op die toppe van die berge, wat die vloede kan 

Giet af van die hoë rotse om water die aarde. 

{16:61} hy man gemaak, en sit sy hart in die midst van 

die liggaam, en het hom asem, lewe, en begrip. 

{16:62} Ja en die gees van die Almagtige God, wat gemaak 

alle dinge, en searcheth uit alle verborge dinge in die geheime 

van die aarde, 

{16:63} sekerlik hy knoweth jou uitvindings, en wat julle 

dink in u harte, selfs hulle wat sondig, en sou versteek 

hul sonde. 

{16:64} daarom het die HERE gesoek presies uit al 

jou werke, en hy sal sit jy alle skaamte. 
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{16:65} en wanneer jou sondes is heen gebring, julle moet 

skaam voor mans, en jou eie sondes sal jou 

accusers in daardie dag. 



{16:66} wat sal julle doen? of hoe sal julle jou sondes versteek 

voor God en sy engele? 

{16:67} dáár, God self is die regter, hom vrees: laat 

af van jou sondes, en vergeet jou iniquities, te meng nie 

meer met hulle vir ewig: so sal God lei jy heen, en 

verlos u van alle moeilikheid. 

{16:68} vir, kyk, die brandende toorn van 'n groot 

menigte oor jy aangesteek is, en hulle sal wegneem 

sekere van jou, en voer jy ledig, met dinge wat aangebied 

vir afgod. 

{16:69} en hulle wat toestemming vir hulle sal wees het 

bespotting ervaar en in skande, en vertrap onder voet. 

{16:70} want daar moet in elke plek en in die volgende 

stede, 'n groot insurrection op diegene wat die Here vrees. 

{16:71} hulle sal word soos mad mans, spaar geen, maar 

nog bederf en vernietig word diegene wat die Here vrees. 

{16:72} vir hulle sal afval en neem weg hul goedere, 

en hulle uit hul huise gegooi. 

{16:73} dan sal hulle geken word, wat is my gekies het; 

en hulle sal probeer wees as die goud in die vuur. 



{16:74} hoor, O julle my geliefde, sê die Here: kyk, 

die dae van moeilikheid is aan die hand, maar ek sal lewer jy uit 

Dieselfde. 

{16:75} wees julle nie bevrees nóg twyfel; vir God is jou 

gids, 

{16:76} en die gids van hulle wat hou my 

GEBOOIE en voorskrifte, sê die Here God: laat nie 

jou sondes weeg jy, en laat nie jou iniquities hef 

hulself. 

{16:77} Wee wees vir hulle wat gebind is met hulle sondes, 

en bedek met hul iniquities soos soos 'n veld gedek 

oor met bosse, en die pad daarvan bedek met dorings, 

dat geen man kan reis deur! 

{16:78} dit gelaat word uitgetrek, en gegooi word in die vuur te 
wees 

verbruik wat daarmee verband hou. 
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