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Wijsheid 

Het boek van Wisdomor... De wijsheid van Salomo 

{1:1} liefde gerechtigheid, gij dat rechters van de aarde: 

denk aan de heer met een goede (hart), en in de eenvoud van 

hart om hem te zoeken. 

{1:2} want hij zal worden gevonden van hen die hem niet 
verleiden; 

en sheweth zelf tot zoals doen hem geen wantrouwen. 

{1:3} voor resultatenrekening gedachten van God scheiden: en 
zijn 

macht, wanneer het is geprobeerd, bestraft de onverstandig. 

{1:4} voor wijsheid niet in een schadelijke ziel treedt; 

ook wonen in het orgaan dat is onderworpen aan de zonde. 

{1:5} voor de Heilige Geest van discipline bedrog vluchten 
zullen, en 

verwijderen uit gedachten die zonder inzicht zijn, en 

zal niet respecteren wanneer ongerechtigheid komt in. 

{1:6} voor wijsheid is een liefdevolle geest; en zal niet acquit 
een 



godslasteraar van zijn woorden: want God getuige van zijn 
teugels is, 

en een echte toeschouwer van zijn hart en een toehoorder van 
zijn tong. 

{1:7} voor de geest van de heer filleth de wereld: en dat 

die bevat alle dingen heeft kennis van de stem. 

{1:8} Daarom hij die spreekt van onrechtvaardige dingen 

kan niet worden verborgen: wraak, noch wordt wanneer het 
punisheth, 

Pass door hem. 

{1:9} voor de Inquisitie geschiedt in de raadgevingen van 

de goddeloze: en het geluid van zijn woorden zullen komen tot 
de 

Here als boete voor de manifestatie van zijn boze daden. 

{1:10} voor het oor van jaloezie alle dingen geloften: en de 

lawaai van gemor is niet verborgen. 

{1:11} dus pas op voor morren, die is 

onrendabele; en uw tong van kwaadsprekerij onthouden: voor 

Er is geen woord zo geheim, dat zal gaan voor nul: en de 

mond die belieth vermoordt de ziel. 

{1:12} zoeken niet dood in de fout van je leven: en trek 



niet op zelf vernietiging met de werken van uw 

handen. 

{1:13} voor God maakte niet dood: evenmin heeft hij plezier 

in de vernietiging van de levenden. 

{1:14} want Hij schiep alle dingen, die zij zouden kunnen 
hebben hun 

Being: en de generaties van de wereld waren gezonde; en 

Er is geen GIF van vernietiging in hen, noch het Koninkrijk 

van de dood op de aarde: 

{1:15} (voor gerechtigheid onsterfelijk is:) 

{1:16} maar goddeloze mannen met hun werken en woorden 

noemde het aan hen: voor wanneer ze denken dat het hun 

vriend, ze verbruikt tot nul, en maakte een verbond met 

het, omdat ze waardig deel mee te nemen. 

{2:1} voor de goddelozen zei, redeneren met zichzelf, 

maar niet onderscheids, ons leven is korte en vervelend, en in 
de dood 

van een man is er geen remedie: noch was er enig mens 

bekend te zijn teruggekeerd uit het graf. 

{2:2} want we zijn geboren helemaal avontuur: en wij zullen 

hierna alsof we nooit geweest: voor de adem in onze 



neusgaten is als rook, en een kleine vonk in het verplaatsen van 
onze 

hart: 

{2:3} welke wordt gedoofd, ons lichaam moet worden 
omgebogen. 

in de as, en onze geest zal verdwijnen als de zachte lucht, 

{2:4} en onze naam vergeten zal worden in de tijd, en Nee 

man heeft onze werken in herinnering, en ons leven 

zal voorbijgaan als het spoor van een wolk, en zullen 

verspreid als een mist, die weg wordt gedreven met de balken 
van 

de zon, en te overwinnen met de hitte daarvan. 

{2:5} voor onze tijd is een zeer schaduw die kabeljauwoorlog 
weg; 

en na onze einde er is geen terugkeer: want het is snel, 
verzegeld, 

zodat niemand komt weer. 

{2:6} kom op dus, laten we genieten van de goede dingen die 

aanwezig zijn: en laten we snel gebruiken de wezens zoals als in 

jeugd. 

{2:7} laten vullen ons met dure wijn en zalven: 

en laat geen bloem van de veer langs ons: 



{2:8} laat ons onszelf kroon met rosebuds, voordat ze 

worden de vernietigde: 

{2:9} laat niemand van ons gaan zonder zijn onderdeel van onze 

wellust: laten we laten tekenen van onze vreugde in 

elke plaats: want dit onze gedeelte is, en ons lot dit is. 

{2:10} laat ons onderdrukken de arme rechtvaardig man, laten 
we niet 

sparen de weduwe, noch eerbied van de oude grijze haren van 
de 

leeftijd. 

{2:11} laat onze kracht het recht van Justitie: daarvoor 

die is zwakke komt tot niets waard zijn. 

{2:12} dus laten we op de loer liggen voor de rechtvaardigen; 

omdat hij niet voor onze beurt is, en hij schoon tegenstelling 
tot is 

onze daden: hij mildelijk ons met onze het beledigen van de 
wet, 

en objecteth tot onze schande de transgressings van onze 

onderwijs. 

{2:13} hij professeth om de kennis van God: en 

Hij roept zichzelf het kind van de heer. 



{2:14} werd hij benoemd tot brichten onze gedachten. 

{2:15} is hij tot ons zelfs aan behold erge: voor zijn leven 

is niet zoals andere mannen, zijn wegen zijn van een andere 
mode. 

{2:16} wij van hem zijn gewaardeerde als vervalsingen: hij 

abstaineth van onze manieren vanaf vuilheid: hij pronounceth 

het einde van de rechtvaardige worden gezegend, en stuwt zijn 
bogen die 

God is zijn vader. 

{2:17} laten zien of zijn woorden gelden: en laten blijken 

Wat zal gebeuren op het einde van hem. 

{2:18} voor als het rechtvaardig man worden de zoon van God, 
hij zal helpen 

hem, en leveren hem uit de hand van zijn vijanden. 

{2:19} laten we hem met despitefulness te onderzoeken en 

marteling, dat we kunnen zijn zachtmoedigheid weten, en zijn 
bewijzen 

geduld. 

{2:20} laten veroordelen hem met een schandelijke dood: voor 
door 

zijn eigen zeggen, hij overschreden worden mag. 
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{2:21} zulke dingen ze had verwacht, en waren misleid: 

voor hun eigen goddeloosheid heeft hen verblind. 

{2:22} wat betreft de mysteries van God, zij kn ew hen niet: 

geen van beiden hoopte ze voor de lonen van de gerechtigheid, 
noch 

onderscheidde een beloning voor onschuldige zielen. 

{2:23} voor God schiep de mens onsterfelijk en gemaakt 

hem een beeld van zijn eigen eeuwigheid. 

{2:24} toch kwam tot afgunst van de duivel dood 

in de wereld: en zij die houd van zijn kant vind het. 

{3:1} maar de zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van 

God, en er zal geen kwelling raken. 

{3:2} in de ogen van de onverstandig ze leken te sterven: en 

hun uitgangspunt is genomen voor ellende, 

{3:3} en hun gaande van ons volslagen vernietiging: maar 

ze zijn in vrede. 

{3:4} voor hoewel zij gestraft worden in de ogen van mannen, 
nog 

is hun hoop vol met onsterfelijkheid. 

{3:5} en heb een beetje berispt, zij zullen 

sterk beloond: want God bleek ze, en vond ze 



waardig voor zichzelf. 

{3:6} als goud in de oven heeft hij geprobeerd hen, en 

ze ontvangen als een brandoffer. 

{3:7} en in de tijd van hun bezoeking ze schitteren zal, 

en heen en weer lopen zoals sparks onder de stoppels. 

{3:8} zij oordelen van de Naties, en hebt heerschappij 

over het volk, en hun heer zullen voor eeuwig heersen. 

{3:9} en zij die hun in hem vertrouwen zullen begrijpen de 

waarheid: en dergelijke als trouw in de liefde met hem zullen 
verblijven: 

voor genade en barmhartigheid wil zijn heiligen, en hij zorg 
voor zijn heeft 

uitverkorenen. 

{3:10} maar de goddelozen zullen worden gestraft volgens 

hun eigen verbeelding, die hebben verzuimd de rechtvaardigen, 

en de heer in de steek gelaten. 

{3:11} voor wie wijsheid en voeden versmaadt, hij is 

ellendig, en hun hoop is ijdel, hun onvruchtbare, werk 

en hun niet rendabel werken: 

{3:12} hun echtgenotes zijn dwaas, en hun kinderen slecht: 

{3:13} hun nakomelingen is vervloekt. Daarom gezegend is de 



Barren thats onbezoedeld, die heeft niet de zondige bekend 

bed: ze moeten fruit in de Visitatie van zielen. 

{3:14} en gezegend is de eunuch, die met zijn handen 

heeft gewrocht geen ongerechtigheid, noch boze dingen 
gedacht 

tegen God: voor hem worden verstrekt de speciale gave van 

geloof en een erfdeel in de tempel van de heer meer 

zijn geest aanvaardbaar is. 

{3:15} voor glorieuze is de vrucht van goede arbeid: en de 

hoofdmap van wijsheid zal nooit verdwijnen. 

{3:16} voor de kinderen van overspeligen, zij zullen niet 

komen om hun perfectie, en het zaad van een onrechtvaardige 
bed 

zullen worden uitgeroeid. 

{3:17} want ze al lang wonen, maar ze worden 

niets beschouwd: en hun laatste leeftijd, onverlet van eer. 

{3:18} of, als ze snel sterven, zij hebben geen hoop, noch 

comfort tijdens de dag van de proef. 

{3:19} voor verschrikkelijk is het einde van de onrechtvaardige 

generatie. 

{4:1} beter hebben geen kinderen, en dat deugdzaamheid is: 



voor het memorial daarvan onsterfelijk is: want het is bekend 

met God en met mannen. 

{4:2} wanneer het aanwezig is, mannen nemen in het volgende 
voorbeeld op het; en 

Wanneer het is gegaan, ze willen het: het weareth een kroon, 
en 

triumpheth voor altijd, hebben gekregen de overwinning, 
streven naar 

onbezoedeld beloningen. 

{4:3} maar het multiplicatoreffect broed van de goddeloze zal 
niet 

gedijen, dan ook diep wroeten uit bastaard slips, noch lay ieder 

snelle Stichting. 

{4:4} voor hoewel zij in takken voor een tijd bloeien; nog 

permanent niet laatste, ze wordt geschud met de wind, en 

door de kracht van de wind zullen ze worden uitgeroeid. 

{4:5} de imperfecte takken zullen worden afgebroken, hun 

fruit niet rendabel, niet rijp om te eten, ja, ontmoet voor niets. 

{4:6} voor kinderen verwekt van onwettige bedden zijn 

getuigen van de goddeloosheid tegen hun ouders in hun 
proces. 



{4:7} maar hoewel de rechtvaardigen worden voorkomen met 
de dood, 

Toch moet hij in rust. 

{4:8} voor geachte leeftijd is niet zo die staat in 

lengte van de tijd, noch dat wordt gemeten door het aantal 
jaren. 

{4:9} maar wijsheid is de grijze haren tot mannen, en een 

Onbevlekt leven is ouderdom. 

{4:10} hij Gode behaagd, en was geliefd van hem: zodat 

leven onder de zondaars, die hij werd vertaald. 

{4:11} Ja spoedig was hij weggenomen, opdat die 

goddeloosheid zijn begrip moet veranderen, of bedrog 
bedriegen 

zijn ziel. 

{4:12} voor de betoverende ondeugd obscure 

dingen die eerlijk zijn; en de zwervende van wellust 

de eenvoudige gedachten ondermijnen. 

{4:13}, hij wordt tot volmaking komen in een korte tijd, voldaan 
een 

lange tijd: 

{4:14} voor zijn ziel verheugd de heer: daarom hasted hij 



hem om weg te nemen uit de goddelozen. 

{4:15} dit het volk zag, en begrepen het niet, noch 

vaart ze dit in hun geest, dat zijn genade en barmhartigheid 

met zijn heiligen, en dat heeft hij respect tot zijn gekozen. 

{4:16} dus de rechtvaardigen, die dood is zullen veroordelen de 

goddeloze die zijn leven; en jeugd die snel is geperfectioneerd 

de vele jaren en de ouderdom van de onrechtvaardige. 

{4:17} want zij het einde van de wijzen zien zullen, en mag niet 

begrijpen wat God in zijn raadsman heeft afgekondigd van hem, 

en met welk doel heeft de heer zette hem in veiligheid. 
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{4:18} zij hem zien en verachten hem; maar God zal 

lachen ze minachten: en zij zullen hierna een vile 

karkas, en verwijt onder de doden Evermore. 

{4:19} want hij zullen hen scheuren, en hen neer wierpen 

hals over kop, dat zij sprakeloos zullen; en hij zal schudden 

hen van de Stichting; en zij volkomen worden vastgesteld 

afval, en in verdriet; en hun memorial zullen omkomen. 

{4:20} en toen zij de rekeningen van hun zonden wierpen, 



zij zullen komen met angst: en hun eigen ongerechtigheden 
zullen 

hen te overtuigen om hun gezicht. 

{5:1} zullen de rechtvaardig man stand in grote 

durf voordat het gezicht van zoals hebben geteisterd hem, en 

maakte geen account van zijn arbeid. 

{5:2} wanneer zij het zien, zij zullen het onrustige met 

vreselijke vrees, en zullen versteld staan van de vreemdheid 
van zijn 

heil, zo ver buiten alles wat ze zocht. 

{5:3} en zij bekeren en kreunen voor angst voor 

geest zal zeggen in zichzelf, dit was hij, wie we 

had soms in spot, en een spreekwoord van verwijt: 

{5:4} wij fools verantwoord zijn leven waanzin en zijn daartoe 

worden zonder eer: 

{5:5} Hoe is hij onder de kinderen van God, gerekend 

en zijn partij behoort tot de heiligen! 

{5:6} Daarom hebben we afweken van de weg van de waarheid, 
en 

het licht van gerechtigheid heeft niet scheen ons, en de 

zon van gerechtigheid steeg niet op ons. 



{5:7} wij onszelf in de weg van goddeloosheid vermoeid en 

vernietiging: Ja, we zijn gegaan door woestijnen, waar er 

Leg geen manier: maar wat betreft de weg des heren, we 
hebben niet 

gekend. 

{5:8} wat trots heeft geprofiteerd van ons? of wat goed heeft 

rijkdom met onze vredesterrein bracht ons? 

{5:9} al die dingen zijn heengegaan als een schaduw, en 

Als een bericht dat hasted door; 

{5:10} en als een schip dat kabeljauwoorlog over de golven van 
de 

water, die wanneer het is gegaan door, het spoor daarvan kan 
niet worden 

gevonden, noch het traject van de Kiel in de golven; 

{5:11} of als wanneer een vogel door de lucht, er heeft 
gevlogen 

is geen teken van haar weg te vinden, maar de light-air niet 

geslagen met de lijn van haar vleugels en afscheid met de 

gewelddadige lawaai en motie van hen, is gepasseerd, en 

daarin achteraf is geen teken waar zij ging te vinden; 

{5:12} of als wanneer een pijl is geschoten op een merk, het 



parteth van de lucht, die onmiddellijk komt samen in de weer, 

dus dat een man niet waar het ging weten door: 

{5:13} zodat we graag in wijze, zodra we waren zelfs 

geboren, begon te vestigen op onze kant, en had geen teken 
van deugd 

Shew; maar in onze eigen goddeloosheid werden verbruikt. 

{5:14} wordt voor de hoop van het goddelijke is als stof die 
geblazen 

weg met de wind; zoals een dunne schuim die weg wordt 
gedreven 

met de storm; Als de rook die hier wordt verspreid 

en daar met een tempest, en kabeljauwoorlog weg als de 

herinnering aan een gast die tarrieth maar een dag. 

{5:15} maar de rechtvaardigen leven Evermore; hun beloning 

ook is bij de heer, en de zorg van hen is met de meeste 

Hoog. 

{5:16} Daarom ontvangt zij een glorierijke Koninkrijk, 

en een mooie kroon uit Gods hand: voor met zijn 

rechterhand zal hij dekking hen, en met zijn arm zal hij 

ze beschermen. 

{5:17} neemt hij hem zijn jaloezie voor volledige 



harnas, en maak het schepsel zijn wapen voor de wraak 

van zijn vijanden. 

{5:18} Hij legt op gerechtigheid als een borstplaat, en 

waarachtig oordeel in plaats van een helm. 

{5:19} neemt hij heiligheid voor een onoverwinnelijk shield. 

{5:20} zijn ernstige toorn zal hij scherpen voor een zwaard, en 

de wereld moet bestrijden met hem het onverstandig. 

{5:21} dan wordt de juiste gericht bliksem gaan 

in het buitenland; en uit de wolken, met ingang van een goed 
getrokken boog, 

ze zal vliegen tot de maatstreep. 

{5:22} en hagelstenen vol toorn zal worden uitgebracht als uit 

een stenen boog, en het water van de zee zal woeden tegen 

hen, en de overstromingen wordt wreed hen verdrinken. 

{5:23} Ja, een machtige wind tegen hen, zullen staan 

en zoals een storm zal hen wegblazen: dus ongerechtigheid 
wordt 

vast afval van de gehele aarde, en ziek omgaan zullen omver 

de troon van de machtige. 

{6:1} horen daarom, O gij koningen, en begrijpen; leren, 

gij dat rechters van de uiteinden van de aarde. 



{6:2} geven oor, gij die heersen van de mensen, en glorie in de 

veelheid van Naties. 

{6:3} voor macht krijgt u van de heer, en de soevereiniteit 

van de hoogste, die zullen proberen uw werken, en zoek uit 

uw raadgevingen. 

{6:4} omdat, ministers van zijn Koninkrijk, gij hebt 

niet beoordeeld rechtvaardit bewaard van de wet, noch liep na 
de 

raadsman van God; 

{6:5} vreselijk en snel wordt hij over u komen: voor een 

scherpe beslissing is aan hen die worden in hoge plaatsen. 

{6:6} voor genade zal spoedig gratie de gemeenste: maar 

machtige mannen zal krachtig gepijnigd worden. 

{6:7} want hij is heer over alles wordt vrees geen enkel mens 
van 

persoon, noch zal hij staan in ontzag van elke man 

grootheid: want hij heeft gesteld, de kleine en de grote en 
careth 

voor iedereen gelijk. 

{6:8} maar een pijnlijk proces zullen treffen de machtige. 

{6:9} u daarom, O koningen, ik spreek, dat gij 



kan leren van de wijsheid, en niet vallen weg. 

{6:10} voor zij die houden van heiligheid holily zullen 
geoordeeld worden 

Heilige: en zij die zulke dingen heb geleerd wat zullen vinden 

om te beantwoorden. 

{6:11} stel daarom je genegenheid op mijn woorden; 
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ze verlangen, en gij zijn belast. 

{6:12} wijsheid is heerlijk, en nooit fadeth weg: Ja, 

ze wordt gemakkelijk gezien van hen die haar liefde, en 
gevonden zoals 

zoeken naar haar. 

{6:13} preventeth zij hen die haar in maken wensen 

zelf eerst bekend tot hen. 

{6:14} wie zoekt haar vroeg hebben geen groot 

travail: want hij haar zitten op zijn deuren zullen vinden. 

{6:15} om na te denken daarom op haar perfectie van 

wijsheid: en wie watcheth voor haar zal snel 

zonder zorg. 

{6:16} zijn want ze gaat over op zoek naar zoals waard 

haar, sheweth zichzelf gunstig voor hen op de manieren, en 



meeteth hen in elke gedachte. 

{6:17} voor het zeer echte begin van haar de wens van is 

discipline; en de zorg van discipline is liefde; 

{6:18} en liefde is het bijhouden van haar wetten; en het geven 

slaat acht op haar wetten is de verzekering van 
onverderfelijkheid; 

{6:19} en onverderfelijkheid stuwt ons in de buurt van God: 

{6:20} daarom de wens van wijsheid brengt een 

Koninkrijk. 

{6:21} als je vreugde worden vervolgens in de tronen en 
zwaarden, O 

gij koningen van het volk, de wijsheid van de EER, die gij 
kunnen regeren 

Evermore. 

{6:22} voor wijsheid, wat ze is en hoe ze kwam, 

Ik zal u vertellen, en zal niet verbergen mysteries uwerzijds: 
maar 

zal proberen haar uit het begin van haar geboorte, en 

de kennis van haar in het licht te brengen, en zal niet voorbij 

de waarheid. 

{6:23} noch zal ik gaan met het consumeren van 
afgunst; daarvoor een 



man wordt hebt geen Gemeenschap met wijsheid. 

{6:24} maar de veelheid der wijzen is het welzijn van de 

wereld: en een wijze koning is de eerbiediging van de mensen. 

{6:25} krijgen daarom instructie door mijn woorden, 

en het zal u goed doen. 

{7:1} ik zelf ben ook een sterfelijk man, zoals voor iedereen, en 
de 

nakomelingen van hem was eerst is gemaakt van de aarde, 

{7:2} en in mijn moederschoot was ouderwets te 

vlees in de tijd van tien maanden, worden gecomprimeerd in 
bloed, 

van het nageslacht van de man, en het plezier dat kwam met 
slapen. 

{7:3} en toen ik geboren werd, ik trok in de gemeenschappelijke 
lucht, 

en viel op de aarde, die net als de natuur, en de eerste 

stem die ik uitte was huilen, zoals alle anderen doen. 

{7:4} ik werd verpleegd in doeken, en dat met 

kan het iets schelen. 

{7:5} want er is geen koning die had andere begin van 

geboorte. 



{7:6} voor alle mannen hebben een ingang in het leven, en 
dergelijke 

uitgaan. 

{7:7} daarom ik bad en inzicht werd gegeven 

me: Ik riep God, en kwam bij me op de geest van wijsheid. 

{7:8} ik haar voorkeur voor zwaarden en tronen, en 

Geachte rijkdom niets in vergelijking van haar. 

{7:9} vergeleken ik noch tot haar elke kostbare steen, 

omdat alle goud ten aanzien van haar als een beetje zand is, en 

zilver, moet worden geteld als clay voor haar. 

{7:10} ik hield van haar boven gezondheid en schoonheid, en 
koos om te 

heb haar in plaats van licht: voor het licht dat komt van haar 

nooit zal het geheel uit. 

{7:11} alle goede dingen samen kwam bij mij met haar, en 

ontelbare rijkdom in haar handen. 

{7:12} en ik bleven verheugden zich over hen allen, omdat de 
wijsheid gaat 

vóór hen: en ik wist niet dat ze de moeder van was 

hen. 

{7:13} ik geleerd ijverig en communiceer haar 



royaal: ik niet te verbergen haar rijkdom. 

{7:14} want ze is een schat tot mannen die nooit breekt: 

die die gebruiken ze de vrienden van God, wordt 

lof voor de geschenken die afkomstig zijn van leren. 

{7:15} God mij spreken zoals ik dat zou doen, en heeft verleend 

vatten zoals ontmoeten voor de dingen die mij gegeven is: 
omdat 

het is hij die leidt tot wijsheid en directeth van de wijzen. 

{7:16} voor in zijn hand zijn zowel wij als onze woorden; alle 

wijsheid ook, en kennis van vakmanschap. 

{7:17} want hij mij heeft gegeven bepaalde kennis van de 

dingen die zijn, namelijk, om te weten hoe de wereld gemaakt 
werd, 

en de werking van de elementen: 

{7:18} het begin, einde en midden van de tijden: de 

wijzigingen van het draaien van de zon, en de verandering van 

seizoenen: 

{7:19} de circuits van jaren, en de standpunten van de sterren: 

{7:20} de aarden van levende wezens, en de furies van 

wilde dieren: het geweld van de winden en de redeneringen 
van 



mannen: de diversiteit van planten en de deugden van wortels: 

{7:21} en alle dergelijke dingen als zijn geheim of manifest, 

hen die ik weet. 

{7:22} voor wijsheid, die de werknemer van alle dingen is, 

heb ik geleerd: voor haar is in een geest van begrip heilig, een 

enige, spruitstuk, vluchtoord, levendige, wissen, onbezoedeld, 
gewone, niet 

onder voorbehoud van de pijn, het ding dat is goede snelle, 
liefdevolle die 

kan niet worden letted, klaar om te goed doen, 

{7:23} soort voor de mens, standvastig, zeker, vrij van zorg, 

gelet alle macht, toezicht op alles, en gaan door 

alle begrip, zuiver, en de meeste vluchtoord, geesten. 

{7:24} voor wijsheid meer dan een beweging gaat: ze 

kabeljauwoorlog en gaat door alle dingen vanwege haar 

zuiverheid. 

{7:25} want zij de adem van de macht van God is, en een 

pure invloed die voortvloeien uit de glorie van de Almachtige: 

Daarom kan geen bezoedeld ding in haar vallen. 
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{7:26} want zij de helderheid van het eeuwige licht is, 



de onbevlekt spiegel van de macht van God, en het imago van 

zijn goedheid. 

{7:27} en wordt maar één, kan ze alle dingen doen: en 

resterende in zichzelf, stuwt ze alle dingen nieuw: en in alle 

leeftijden aangaan van heilige zielen, ze stuwt ze vrienden van 

God, en profeten. 

{7:28} voor God liefheeft niets maar hem die met woont 

wijsheid. 

{7:29} want ze mooier dan de zon, en met name is 

alle de volgorde van de sterren: worden vergeleken met het 
licht, ze is 

gevonden voordat het. 

{7:30} voor na deze avond komt: maar vice mag niet 

overweldigen wijsheid. 

{8:1} wijsheid reacheth van het ene eind naar het andere 
krachtig: 

en zoet doth ze alle dingen bestellen. 

{8:2} ik hield van haar, en gevraagd haar uit mijn jeugd, ik 

gewenst om haar te maken mijn echtgenoot, en ik was een 
liefhebber van haar 

schoonheid. 



{8:3} In die zin dat ze vertrouwd zijn met God, ze magnifieth 

haar adel: Ja, de heer van alle dingen van zelf haar hield. 

{8:4} want ze ingewijd in de geheimen van de kennis is 

van God, en een liefhebber van zijn werken. 

{8:5} als rijkdom worden een bezit te wensen in dit leven; 

Wat is rijker dan wijsheid, die alle dingen werkt? 

{8:6} en als voorzichtigheid werkt; Wie van alles wat zijn is een 
meer 

sluwe werkman dan ze? 

{8:7} en als een man houdt van gerechtigheid haar werk zijn 

deugden: want ze matigheid, voorzichtigheid en 
rechtvaardigheid leert 

en sterkte: die zijn dergelijke dingen, zoals nl niets kan hebben 

voordeliger zijn in hun leven. 

{8:8} als een man veel ervaring wenst, ze weet 

dingen van de oude, en rechtvaardit conjectureth wat er 
komen: ze 

weet de subtilties van toespraken, en donker kan uitleggen 

zinnen: ze foreseeth tekenen en wonderen, en de 
gebeurtenissen 

seizoenen en de tijd. 



{8:9} Daarom ik besloten om haar te nemen voor mij om te 
leven met 

me, wetende dat ze zou een raadgever van goede dingen, 

en een comfort in zorgen en verdriet. 

{8:10} omwille van haar heb ik schatting onder de 

menigte en eer met de oudsten, hoewel ik zijn jonge. 

{8:11} ik zullen worden bevonden voor een snelle eigendunk in 
arrest, 

en is te bewonderen in de ogen van de groten. 

{8:12} wanneer ik houd mijn tong, zij zullen verbeiden mijn 

Vrije tijd, en als ik spreek, geven zij goede oor tot mij: 

Als ik veel praat, leggen hun handen op hun mond. 

{8:13} bovendien door middel van haar ik zullen verkrijgen 

onsterfelijkheid en laat achter me een eeuwige herinnering 

voor hen die na mij komen. 

{8:14} ik stelt de mensen in volgorde, en de naties zullen 

onderworpen zijn aan mij. 

{8:15} verschrikkelijk tirannen zijn bang, wanneer ze het doen 
maar 

horen van mij; Ik goed onder de menigte, zullen worden 
bevonden en 



valiant in oorlog. 

{8:16} nadat ik in mijn gekomen ben huis, ik zal rust 

mezelf met haar: haar gesprek heeft geen bitterheid; en 

heeft geen verdriet, maar de vrolijkheid en de vreugde om te 
leven met haar. 

{8:17} nu wanneer ik beschouwd als deze dingen in mezelf, en 

nagedacht hen in mijn hart, hoe dat geallieerde worden tot 

wijsheid is onsterfelijkheid; 

{8:18} en een groot genoegen is om haar vriendschap; en 

in de werken van haar handen zijn oneindige rijkdom; en in de 

uitoefening van de conferentie met haar, voorzichtigheid; en 
om te praten 

met haar, een goed verslag; Ging ik over op zoek naar hoe te te 
nemen 

haar voor mij. 

{8:19} want ik een geestig kind was, en had een goede sfeer. 

{8:20} Ja maar goed, ik kwam in een lichaam 

onbezoedeld. 

{8:21} toch, toen ik bemerkte dat ik niet kon 

anderszins verkrijgen van haar, behalve God gaf haar me; en 
dat was 



een punt van wijsheid ook te weten waarvan geschenk was 
ze; Ik 

tot de heer bad, en smeekten hem, en met mijn hele 

hart die ik al zei, 

{9:1} O God van mijn vaderen, en Lord van barmhartigheid, die 
zijt 

gemaakt van alle dingen met uw woord, 

{9:2} en geordend van de mens door middel van uw wijsheid, 
dat hij 

moeten heerschappij over de wezens die gij hebt 

gemaakt, 

{9:3} en bestel de wereld volgens de "equity" en 

gerechtigheid, en arrest met een oprecht hart uit te voeren: 

{9:4} Geef me wijsheid, die door uw troon gezeten; en 

verwerp mij niet uit uw kinderen: 

{9:5} want ik uw dienaar en de zoon van uw dienstmaagd ben 
een 

zwak persoon, en voor een korte tijd, en te jong voor de 

inzicht in arrest en wetten. 

{9:6} voor wel een man nooit zo perfect onder de 

kinderen van de mannen, nog als uw wijsheid niet met hem, hij 
of zij 



beschouwd niets. 

{9:7} gij zijt mij een koning van uw volk, gekozen en 

een rechter van uw zonen en dochters: 

{9:8} gij zijt mij geboden te bouwen van een tempel op 

uw heilige berg en een altaar in de stad waarin gij 

dwellest, een gelijkenis van het Heilige Tabernakel, welke gij 

vanaf het begin hebt bereid. 

{9:9} en wijsheid was met thee: die kent uw 

werkt, en was aanwezig toen gij hebt de wereld, en 

wist wat was aanvaardbaar in uw ogen, en rechts uw 

geboden. 

{9:10} O stuur haar uit van uw heilige hemelen en van de 

troon van uw heerlijkheid, dat aanwezig ze arbeid kan met 

mij, opdat ik wete wat is verheugend vergaan. 

{9:11} want ze weet en understandeth van alle dingen, en 

ze zullen leiden me sober in mijn doen en laten en bewaren me 
in 
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haar kracht. 

{9:12} zo zal mijn werken zijn aanvaardbaar, en dan zal ik 



beoordelen van uw volk rechtvaardig en waardig te zitten in 
mijn 

vaders stoel. 

{9:13} voor wat de mens is hij, die kan het weten van de Raad 
van 

God? of die kan bedenken wat de wil des Heren is? 

{9:14} voor de gedachten van sterfelijke mensen miserabel zijn, 
en 

onze apparaten zijn maar onzeker. 

{9:15} voor de verderfelijke lichaam presseth naar beneden van 
de ziel, 

en de aardse Tabernakel weigheth beneden de geest die 

museth op vele dingen. 

{9:16} en nauwelijks doen we onderscheids gissen naar dingen 
die zijn 

op aarde en met arbeid vinden we de dingen die zijn 

voor ons: maar de dingen die in de hemel die heeft 

Gezocht uit? 

{9:17} en uw raadsman die heeft bekend, tenzij gij 

geven van wijsheid, en verzenden van uw Heilige Geest van 
hierboven? 

{9:18} want zo de manieren van hen die op aarde leefden 



werden hervormd, en mannen werd geleerd de dingen die zijn 

aangenaam vergaan, en werden gered door middel van 
wijsheid. 

{10:1} behouden ze de eerste gevormde vader van de wereld, 

dat was alleen gemaakt en bracht hem uit zijn val, 

{10:2} en gaf hem macht te sluiten van alle dingen. 

{10:3} maar toen de onrechtvaardige ging away from her in 

zijn toorn, verdween hij ook in de woede waarmee hij 

zijn broer vermoord. 

{10:4} voor wie veroorzaken de aarde wordt verdronken met de 

overstroming, wijsheid weer bewaard het en geregisseerd de 
loop van 

de rechtvaardigen in een stuk hout van geringe waarde. 

{10:5} bovendien de Naties in hun boze samenzwering 

worden verward, ze ontdekte dat de rechtvaardigen, en 

bewaarde hem onberispelijk voor God, en hield hem sterke 

tegen zijn tedere compassie naar zijn zoon. 

{10:6} wanneer de goddeloze omgekomen, zij heeft de 

rechtvaardig mens, die vluchtte uit de brand die naar beneden 
overvielen 

de vijf steden. 



{10:7} van waarvan goddeloosheid zelfs aan deze dag het afval 

land dat smoketh is een getuigenis, en planten van dragende 
vrucht 

die nooit aan rijpheid komen: en een permanente zuil van zout 
is een 

Monument van een ongelovige ziel. 

{10:8} voor met betrekking tot niet wijsheid, ze gat niet alleen 
dit 

Hurt, dat zij wisten dat niet de dingen die goed waren; maar 

ook links achter hen aan de wereld van een gedenkteken van 
hun 

dwaasheid: zodat in de dingen waarin ze ze beledigd 

kon niet zo veel als worden verborgen. 

{10:9} sleur wijsheid verlost van pijn die dat 

woonde op haar. 

{10:10} wanneer de rechtvaardigen vluchtte van zijn broer 
toorn 

Ze bracht hem in de juiste paden, Safan hem het Koninkrijk van 

God, en gaf hem kennis van heilige dingen, maakte hem 

rijk aan zijn reizen en vermenigvuldigd met de vrucht van zijn 
arbeid. 

{10:11} in de begeerte van zoals onderdrukt hem ze 



door hem stond, en maakte hem rijk. 

{10:12} ze verdedigde hem van zijn vijanden, en bewaard 

hem veilig uit die lag op de loer, en in een hevig conflict 

zij gaf hem de overwinning; dat hij misschien weet dat 
goedheid 

is sterker dan alle. 

{10:13} toen de rechtvaardigen werd verkocht, ze achterlieten 
hem 

niet, maar hem van zonden verlost: ze ging met hem 

in de put, 

{10:14} en liet hem niet in obligaties, tot ze hem bracht 

de scepter van het Koninkrijk, en macht tegen degenen die 

onderdrukt hem: voor hen die hem had beschuldigd ze 

Safan ze als leugenaars, en gaf hem eeuwige glorie. 

{10:15} ze geleverd de rechtvaardige mensen en onberispelijk 

zaad uit de natie die hen onderdrukt. 

{10:16} ze aangegaan de ziel van de dienaar van de 

Heer, en weerstond vreselijke koningen in wonderen en 
tekenen; 

{10:17} teruggegeven aan de rechtvaardigen een beloning van 
hun 



arbeid, leidden hen op een prachtige manier, en was tot 

hen voor een cover per dag, en een licht van de sterren in de 
nacht 

seizoen; 

{10:18} bracht hen door de rode zee, en leidde hen 

door veel water: 

{10:19} maar ze verdronken hun vijanden en hen opgeworpen 

uit de bodem van de diepe. 

{10:20} daarom de rechtvaardigen de goddeloze, verwend en 

uw heilige naam, O Heer, geprezen en vergroot met een 

uw hand, die voor hen vochten toekennen. 

{10:21} voor wijsheid de monding van de domme opende, en 

maakte de tongen van hen die niet spreken welsprekend. 

{11:1} bloeiden ze hun werken in de hand van de Heilige 

profeet. 

{11:2} zij ging door de wildernis die niet was 

bewoond, en tenten op plaatsen waar er lag geen 

manier. 

{11:3} ze stond tegen hun vijanden, en waren 

gewroken van hun tegenstanders. 



{11:4} toen ze dorst, ze opgeroepen thee, en 

water kreeg ze uit het keihard gesteente, en hun dorst 

was uitgeblust uit de harde steen. 

{11:5} want door wat hun vijanden werden gestraft, 

door hetzelfde waren zij in hun behoefte kunnen profiteren. 

{11:6} voor in plaats van van een eeuwigdurende stromend 
rivier verontrust 

met vuile bloed, 

{11:7} voor een manifest wederlegging van dat gebod, 

waarbij de baby's werden gedood, gij gegeven tot hen 

overvloed van water door een middel die hoopten ze niet voor: 

{11:8} declareren door die dorst dan hoe gij waart 

gestraft hun tegenstanders. 

{11:9} voor wanneer zij zij werden berecht, maar in genade 

Pagina 591 wijsheid 

berispt, wisten ze hoe de goddeloze werden beoordeeld in 
verbolgenheid 

en gekwelde, op een andere wijze dan de gewoon dorst. 

{11:10} voor deze gij deedt vermaan terwijl proberen, als een 

vader: maar anderzijds, als een ernstige koning, gij veroordelen 

en te bestraffen. 



{11:11} of zij afwezig is of aanwezig waren, ze waren 

veelbesproken gelijk. 

{11:12} voor een dubbele verdriet kwam op hen, en een 

kreunen voor de herinnering aan het verleden dingen. 

{11:13} voor toen ze door hun eigen straffen hoorde 

de andere om zijn ten goede gekomen, had ze een gevoel van 
de heer. 

{11:14} voor wie ze gerespecteerd met minachting, wanneer hij 

lang voordat werd uitgegooid op de casting van de 

zuigelingen, hem in het einde, toen ze zag wat geschiedde, 

zij bewonderd. 

{11:15} maar voor de dwaas apparaten van hun goddeloosheid, 

waarmee wordt misleid ze aanbeden slangen leegte van 

reden, en vile beesten, gij het verzenden van een veelheid van 

onredelijk wilde dieren tegen hen voor wraak; 

{11:16} opdat zij zouden weten, dat middelen een man 

zondigt, door dezelfde ook zal hij worden gestraft. 

{11:17} voor uw Almachtige hand, dat maakte de wereld van 

materie zonder vorm, niet de middelen om te verzenden onder 
hen gezocht 

een veelheid van beren of felle leeuwen, 



{11:18} of onbekende wilde beesten, vol woede, nieuw 

gemaakt, uitademen als een vurige damp of smerige geuren 

of verspreide rook schieten verschrikkelijk sparkles uit hun 

ogen: 

{11:19} blijke waarvan niet alleen de schade die ze misschien 
verzending 

tegelijk, maar ook de vreselijke gezicht volkomen vernietigen. 

{11:20} Ja, en zonder deze kunnen ze gedaald 

onderaan met een blast, vervolgd voor wraak, en 

verstrooid door de adem van uw macht: maar gij 

alles in maat en getal en gewicht hebt besteld. 

{11:21} tijden voor gij kunt shew uw grote kracht op alle 

Wanneer gij; en die de kracht van jou kan weerstaan 

arm? 

{11:22} voor de hele wereld aangezicht is als een klein graan 

van het saldo, ja, zoals een daling van de ochtend dauw die 

valt naar beneden op de aarde. 

{11:23} maar gij genadig; want gij kunt doen 

alle dingen, en winkest op de zonden van de mannen, omdat zij 

moet wijzigen. 



{11:24} want gij hebt alle dingen die zijn, en 

verafschuwt niets die gij hebt gemaakt: voor je nooit 

gij hebben enig ding, als gij waart haatte het. 

{11:25} en hoe kan iets hebben meegemaakt, indien zij had 

niet al uw wil? of zijn bewaard gebleven, zo niet door u 
genoemd? 

{11:26} maar gij sparest all: want zij thine, O Heer zijn, 

gij liefhebber van zielen. 

{12:1} voor jou onvergankelijk geest is in alle dingen. 

{12:2} Daarom gij hen door weinig en kleine chastenest 

die beledigen, en warnest hen door ze te plaatsen 

herinnering waarin ze hebben beledigd, dat verlaten hun 

goddeloosheid die zij kunnen geloven op u, O Heer. 

{12:3} want het was uw wil te vernietigen door de handen van 
onze 

zowel de oude bewoners van uw heilige land, vaders 

{12:4} wie gij hatedst voor het doen van de meest afschuwelijke 
werken 

van hekserij en goddelozen offers; 

{12:5} en ook deze meedogenloze moordenaars van kinderen, 

en devourers van de mens van vlees en de feesten van bloed, 



{12:6} met hun priesters uit het midden van hun 

afgodische bemanning, en de ouders, die met hun eigen 
gedood 

handen zielen behoeftigen van hulp: 

{12:7} dat het land, waarin gij esteemedst vooral 

Anderzijds kan een waardig kolonie van Gods kinderen worden. 

{12:8} Niettemin zelfs die gij sparedst als mannen, en 

didst zegt verzenden wespen, voorlopers van uw gastheer, om 
hen te vernietigen 

door weinig en weinig. 

{12:9} niet dat gij waart niet in staat om de goddeloze 

onder de hand van de rechtvaardigen in strijd, of om hen te 
vernietigen 

tegelijk met de wrede beesten, of met een ruwe woord: 

{12:10} maar het uitvoeren van uw oordelen over hen door 
weinig 

en beetje, gij gegeven hen plaats van bekering, niet 

onwetend dat zij een ondeugende generatie, en dat waren hun 

Malice werd gefokt in hen, en dat hun deductie 

nooit worden gewijzigd. 

{12:11} want het was een vervloekt zaad vanaf het begin; 



noch deedt gij uit angst voor enig mens geven hen gratie voor 

die dingen waarin zij gezondigd hadden. 

{12:12} voor wie zeggen zal, wat hebt gij gedaan? of die 

uw oordeel zal weerstaan? of die zullen beschuldigen u voor 

de naties die omkomen, wie gij gemaakt? of die 

komen te staan tegen u, om te worden revenged voor de 

onrechtvaardige mannen? 

{12:13} noch is er geen God maar gij die careth 

voor iedereen, aan wie gij zoudt shew dat uw arrest niet 

unright. 

{12:14} noch wordt koning of tiran zitten kundig voor zijn 
aangezicht 

tegen u voor om het even welk wie gij zijt gestraft. 

{12:15} Forsomuch dan als gij rechtvaardig zijt uzelf, 

gij orderest alles rechtvaardig: denken dat het niet aangenaam 

met uw macht om hem te veroordelen, die niet heeft verdiend 
om 

gestraft. 

{12:16} voor uw macht het begin van de gerechtigheid is, 

en omdat gij de heer van alles zijt, het maakt je als 

genadig tot allen. 



{12:17} voor wanneer mannen niet geloven zullen dat gij zijt 
van een 

volledige macht, gij shewest sterkte, en onder hen die 

weet gij makest hun durf manifest. 

{12:18} maar gij, beheersen van uw macht, judgest met 

"equity", en orderest ons met grote voordeel: want gij moogt 

Wanneer gij macht gebruiken. 
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{12:19} maar door dergelijke werken zijt gij uw volk leerde 

dat de rechtvaardige man barmhartig moet zijn, en zijt gemaakt 
uw 

kinderen van een goede hoop dat gij geeft berouw voor 

zonden. 

{12:20} want indien gij straffen de vijanden van uw 

kinderen, en de veroordeeld tot de dood, met een dergelijke 

beraadslaging, waardoor ze tijd en plaats, waarbij zij 

kan verlost worden van hun boosheid: 

{12:21} met hoe groot omzichtigheid gij oordelen 

uw eigen zonen, wier vaderen gij gezworen zijt, en 

verbonden van goede beloften gemaakt? 

{12:22} Daarom, terwijl gij ons, kastijden gij 



scourgest van onze vijanden duizend keer meer, met de 
bedoeling 

dat, wanneer we beoordelen, moeten we zorgvuldig denken 
aan uw 

goedheid, en wanneer wij worden beoordeeld, moeten we 

Kijk om genade. 

{12:23} Welnu, overwegende dat mannen hebben geleefd, 
dissolutely 

en onrecht, zijt gij hen gepijnigd met hun eigen 

gruwelen. 

{12:24} voor ze de dwalenden heel ver in de manieren van fout 
behoordet, 

en hield ze voor goden, die zelfs onder de dieren van 

hun vijanden waren veracht, bedrogen, als kinderen van 

geen begrip. 

{12:25} daarom tot hen, over kinderen zonder de 

gebruik van de rede, gij Stuur een vonnis te bespotten hen. 

{12:26} maar ze dat niet zou worden hervormd door die 

correctie, waarin hij dallied met hen, zullen voelen een 

arrest waardig van God. 

{12:27}, kijk, voor wat ze gunde, wanneer 



zij werden gestraft, dat wil zeggen voor hen wie ze te dachten 

worden goden; [nu] gestraft in hen, toen zij zagen 

zij erkent hem als het ware God, wie vóór 

zij geweigerd om te weten: en daarom kwam extreme 

Damnation op hen. 

{13:1} zeker ijdel zijn alle mannen van nature, die zijn 

onwetend van God, en kon niet uit van de goede dingen die 

worden gezien kennen hem thats: noch door het overwegen 
van de werken 

zij erkennen het workmaster; 

{13:2} maar geacht brand, of wind, of de snelle lucht, of 

de cirkel van de lichten van de sterren, of het gewelddadige 
water 

hemel, om de goden die de wereld regeren. 

{13:3} met wier schoonheid als zij worden verheugd nam 

ze als goden; Laat hen weten hoeveel beter de heer 

van hen is: voor de eerste auteur van schoonheid heeft hen 
geschapen. 

{13:4} maar als zij versteld over hun macht stonden en 

deugd, laat hen begrijpen door hen, hoe veel machtiger hij 

dat is maakte hen. 



{13:5} voor door de grootheid en de schoonheid van de 
schepselen 

proportionably is de maker van hen gezien. 

{13:6}, maar nog voor zij zijn minder te wijten: voor 

ze zo err, op zoek naar God, en verlangend om te vinden 

hem. 

{13:7} voor vertrouwd in zijn werken wordt ze hem zoeken 

ijverig, en geloven hun gezicht: omdat de dingen zijn 

mooi die worden gezien. 

{13:8} hoe het ook zij zijn evenmin ze vergeven worden. 

{13:9} voor als ze konden weten zo veel, dat zij 

kan erop gericht zijn de wereld; Hoe heeft ze niet eerder 
ontdekt de 

Lord daarvan? 

{13:10} maar ellendig zijn ze, en in dode dingen is hun 

hoop, die noemen goden, die het werk van mannen 

handen, goud en zilver, naar shew kunst in, en gelijkenissen van 

beesten, of een steen goed voor niets, het werk van een oude 

hand. 

{13:11} nu een timmerman die felleth hout, nadat hij heeft 



gezaagd naar beneden een boom ontmoeten voor het doel, en 
alle opgestegen de 

blaffen vakkundig ronde over, en heeft gewrocht het rijkelijk, 

en maakte een vaartuig daarvan geschikt zijn voor de dienst 
van iemands leven; 

{13:12} en na het doorbrengen van het afval van zijn werk te 
kleden 

zijn vlees, heeft gevuld zelf; 

{13:13} en het nemen van de zeer weigeren onder degenen die 

geserveerd met geen gebruik, een krom stuk hout, en zitten vol 
van 

Knots, heeft gesneden het ijverig wanneer hij had niets anders 
te 

doen, en het gevormd door de vaardigheid van zijn begrip, en 

het ouderwets aan het beeld van een man; 

{13:14} of maakte het als enige vile beest, tot het 

met vermilion en met verf kleuren het rood, en 

die betrekking hebben op elke plek daarin; 

{13:15} en toen hij had een geschikte kamer, 

Stel deze in een muur, en maakte het snel met ijzer: 

{13:16} want hij het voorziet dat het niet zou kunnen vallen, 



wetende dat het was niet in staat om te helpen zelf; want het is 
een beeld, 

en heeft u behoefte aan hulp: 

{13:17} dan stuwt hij gebed voor zijn goederen, voor zijn vrouw 

en kinderen, en is niet beschaamd om te spreken met dat die 
heeft 

geen leven. 

{13:18} voor gezondheid roept hij op dat die zwak: voor 

leven bidt tot hetgeen dood is; voor steun nederig beseecheth 

die heeft de minste middelen om te helpen: en voor een goede 
reis 

Hij vraagt dat die niet het instellen van een voet naar voren: 

{13:19} en voor het verkrijgen en krijgen, en voor goed succes 

vraagt van zijn handen, vermogen om te doen voor hem, die 
meest niet in staat is 

om te doen een ding. 

{14:1} Again, een voorbereiding zelf te varen, en over te 

passeren van de woeste golven, roept op een stuk hout 

meer bedorven dan het vaartuig dat carrieth hem. 

{14:2} want voorwaar wens van winst dat bedacht, en de 

workman gebouwd door zijn vaardigheid. 



{14:3} maar uw voorzienigheid, O vader, bestuurt het: voor 

gij hebt een manier gemaakt in de zee, en een veilige pad in de 

golven; 

{14:4} Shewing dat gij kunt behoeden voor alle gevaar: Ja, 

Hoewel een man ging naar de zee zonder kunst. 

{14:5} niettemin gij niet, dat de werken van je 

uw wijsheid inactief moet zijn, en daarom doen mannen plegen 

hun leven op een klein stukje hout, en het doorgeven van de 
ruwe 
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zee in een zwak vat worden opgeslagen. 

{14:6} voor, in de oude tijd ook, wanneer de trotse reuzen 

omgekomen, de hoop van de wereld beheerst door uw hand 

ontsnapte in een zwak vat, en links naar alle leeftijden een zaad 
van 

generatie. 

{14:7} Want gezegend is het hout waarbij gerechtigheid 

komt. 

{14:8} maar dat die wordt gemaakt met de handen is vervloekt, 
als 

Nou het, als hij dat maakte het: hij, omdat hij het maakte; en it, 



omdat, verderfelijke, heette het god. 

{14:9} voor de goddeloze en zijn goddeloosheid beide gelijk zijn 

hatelijk God. 

{14:10} want die bestaat zullen samen worden gestraft 

dat maakte het met hem. 

{14:11} daarom zelfs na de idolen van de heidenen 

Er zal een visitatie: omdat in het schepsel van God 

ze zijn een gruwel, en stumblingblocks te 

de ziel van mannen, en een strik aan de voeten van de 
onverstandig. 

{14:12} voor het opstellen van idolen het begin van was 

geestelijke hoererij, en de uitvinding van hen de 

corruptie van het leven. 

{14:13} noch waren zij vanaf het begin, noch 

zijn ze voorgoed. 

{14:14} voor door de ijdele glorie van mannen die ze aangegaan 
de 

wereld, en daarom zal zij binnenkort tot een einde. 

{14:15} voor een vader geteisterd met vroegtijdige rouw, 

Toen heeft hij maakte een beeld van zijn kind snel 
weggenomen, 



hem nu vereerd als een god, die destijds een dode man, 

en aan degenen die onder hem ceremonies waren geleverd en 

offers. 

{14:16} dus in proces van een goddeloze aangepaste tijd 

sterk geworden was gehouden als een wet, en gesneden 
beelden waren 

aanbeden door de geboden van koningen. 

{14:17} wie mannen kon niet nakomen in aanwezigheid, 

want zij leefden ver weg, nam ze de vervalsing van zijn 

Visage van verre, en maakte een uitdrukkelijke beeld van een 
koning wie 

zij vereerd, tot het einde die daarmee hun week ze 

misschien vleien hem dat afwezig was, alsof hij presenteren. 

{14:18} de enkelvoud ijver van de raadsheer deed ook 

Help-informatie voor voorwaarts de onwetenden meer 
bijgeloof. 

{14:19} want hij, zo bereid om te behagen een in 

autoriteit, gedwongen alle zijn vaardigheid om de gelijkenis van 
de 

beste mode. 

{14:20} en zo de menigte, nieuwe door de genade van de 



werken, nam hem nu voor een god, die een beetje voordat was 
maar 

nagekomen. 

{14:21} en dit was een gelegenheid om de wereld te misleiden: 

voor mannen, serveren ramp of tirannie, toeschrijven tot 

stenen en voorraden van de buiteninformatief naam. 

{14:22} bovendien was dit niet genoeg voor hen, dat zij 

ten onrechte heeft de kennis van God; maar dat ze leefden in 

de Groote Oorlog van onwetendheid, die zo grote plagen 
genoemd 

zij vrede. 

{14:23} voor terwijl ze hun kinderen in offers, doodde 

gebruikte geheime plechtigheden en/of gemaakt revellings van 
vreemde 

riten; 

{14:24} ze leven noch huwelijken langer bewaard 

onbezoedeld: maar één van beide één doodde een andere 
traiterously, of 

bedroefd hem van overspel. 

{14:25} zodat die er in alle mannen zonder heerste 

uitzondering bloed, doodslag, diefstal en Dissimulatie, 



corruptie, ontrouw, tumults, meineed, 

{14:26} Disquieting van goede mensen, vergeetachtigheid van 
goede 

draait, verontreiniging van zielen, wisseling van soort, stoornis 
in 

huwelijken, overspel en schaamteloze onreinheid. 

{14:27} voor het aanbidden van idolen niet te worden genoemd 
is 

het begin, de oorzaak en het einde, van alle kwaad. 

{14:28} voor een van beide zijn ze gek wanneer ze zijn vrolijk, of 

profeteren leugens, of ten onrechte live, of anders licht 
vervliegt 

zelf. 

{14:29} voor zodanig aangezien hun vertrouwen in afgoden, die 
hebben 

geen leven; Hoewel zij ten onrechte zweren, nog kijken ze niet 
naar 

pijn. 

{14.30} doch bij beide oorzaken als volgt worden ze 
rechtvaardig 

gestraft: beide omdat ze dachten niet goed voor God dat, 
geven 



acht tot afgoden, en ook ten onrechte zwoer in bedrog, 
neerbuigend 

heiligheid. 

{14:31} want het is niet de macht van hen door wie zij 

zweer: maar het is de enkel wraak van de zondaars, die 
punisheth 

altijd het delict van de goddeloze. 

{15:1} maar gij, O God, zijt genadig en waar, 

lankmoedigheid, en in genade bestellen van alle dingen, 

{15:2} want als we zondigen, we thine zijn, wetende uw macht: 

maar we zullen niet zondigen, wetende dat we jou worden 
geteld. 

{15:3} voor om u te kennen is perfecte rechtvaardigheid: Ja, 
tegen 

weten dat uw macht is de wortel van onsterfelijkheid. 

{15:4} voor geen van beide deed de ondeugende uitvinding van 
mannen 

misleiden ons, noch een afbeelding gespot met divers kleuren, 
de 

schilder de vruchteloze arbeid; 

{15:5} de aanblik waarvan enticeth dwazen te begeren, 

en dus ze de vorm van een dode beeld willen, dat heeft geen 



adem. 

{15:6} zowel zij die hen, zij die hen wensen, maken 

en ze aanbidt hen, zijn liefhebbers van slechte dingen, en 

waard om dergelijke dingen te vertrouwen op zijn. 

{15:7} voor de potter, fashioneth ontlaten zachte aarde, 

elk vaartuig met veel arbeidskrachten voor onze service: Ja, van 
de 

dezelfde klei hij stuwt beide schepen die voor schone dienen 

toepassingen, en tevens ook alle dienen zoals het tegendeel: 
maar 

Wat is het gebruik van een soort, is de potter zelf de rechter. 

{15:8} en zijn arbeid in lewdly dienst, hij maakt een 

ijdele god van dezelfde klei, zelfs hij, die een beetje voordat 
was 

gemaakt van de aarde zelf, en binnen een tijdje na 

terug naar hetzelfde, wanneer zijn leven die hem werd geleend 
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zal worden verlangd. 

{15:9} niettegenstaande zijn zorg is, niet dat hij zal hebben 

veel arbeid, noch dat zijn leven is kort: maar striveth om uit te 
blinken 



goudsmeden en zilversmeden, en endeavoureth te doen zoals 

de werknemers in messing, en counteth het zijn heerlijkheid te 
maken 

valse dingen. 

{15:10} zijn hart is as, zijn hoop is dan meer vile 

aarde en zijn leven van minder waarde dan klei: 

{15:11} Forasmuch zoals hij niet zijn Maker, en hem wist 

dat inspireerde hem een actieve ziel, en ademde een 

levende geest. 

{15:12} maar ze geteld ons leven een tijdverdrijf, en onze tijd 

hier een markt voor krijgen:, zeggen ze, we moet krijgen 

elke manier, hoewel het door slechte middelen. 

{15:13} voor deze man, die van aardse zaak stuwt broos 

schepen en gesneden beelden, weet zelf om te beledigen 

boven alle anderen. 

{15:14} en alle vijanden van uw volk, dat ze vasthouden 

in onderwerping, zijn meest dwaas, en zijn meer ellendig dan 

zeer babes. 

{15:15} want ze geteld alle de idolen van de heidenen te zijn 

goden: welke geen hebben het gebruik van ogen te zien, noch 
neuzen om te 



tekenen van adem, noch oren om te horen, noch vingers van 
handen te behandelen; 

en wat betreft hun voeten, ze zijn traag om te gaan. 

{15:16} voor de mens gemaakt van hen, en hij die geleend zijn 

eigen geest gevormd hen: maar niemand kan een god zoals 

hijzelf. 

{15:17} voor sterfelijk, werkt hij een dood ding met 

Wicked handen: want hij zichzelf beter dan de dingen is die 

Hij worshippeth: Overwegende dat hij eens, maar ze nooit 
leefde. 

{15:18} Ja, zij die beesten ook die aanbeden 

meest hatelijke: voor elkaar worden vergeleken, zijn sommige 
slechter 

dan anderen. 

{15:19} zijn noch ze mooi, zo veel als te zijn 

wensen ten aanzien van beesten: maar ze gingen zonder de lof 

van God en zijn zegen. 

{16:1} daarom door dergelijke werden dat zij gestraft waardig, 

en door de veelheid van beesten gekweld. 

{16:2} in plaats van welke straf, genadig omgaan 

met uw eigen mensen, gij preparedst voor hen vlees van een 



vreemde smaak, zelfs kwartels te wakkeren hun eetlust: 

{16:3} aan het einde dat ze, food, might geleid door de wens de 

lelijke gezicht van de beesten onder hen verzonden lothe zelfs 
dat 

die ze moeten moet verlangen; maar deze lijden behoeftigheid 

gedurende een korte, zou kunnen geschieden deelgenoot van 
een vreemde smaak. 

{16:4} want het was vereiste, die op hen uitoefenen 

tirannie komt behoeftigheid, die zij niet konden vermijden om: 

maar deze alleen moet Safan hoe hun vijanden 

werden gekweld. 

{16:5} voor de verschrikkelijke felheid van beesten toen 

op deze, en zij zijn omgekomen met de steken van de krom 

slangen, uw verbolgenheid doorstaan niet ooit: 

{16:6} maar ze waren onrustige voor een kleine seizoen, dat 

ze kunnen worden vermaand, met een teken van de zaligheid, 
om te zetten 

hen ter nagedachtenis aan het gebod van uw wet. 

{16:7} want hij die draaide zich naar het was niet opgeslagen 

door het ding dat hij zag, maar door thee, dat kunst de redder 
van 



alle. 

{16:8} en in deze gij hebt uw vijanden belijden, 

Daarom gij die deliverest van alle kwaad: 

{16:9} voor hen de bitings van sprinkhanen en vliegen 

gedood, noch er bleek remedie voor hun leven: voor 

ze waren waardig worden gestraft door dergelijke. 

{16:10} maar uw zonen niet de zeer tanden van giftige 

draken overwon: voor uw genade ooit door hen was, en 

genezen hen. 

{16:11} want ze werd geprikt, dat zij zouden 

Vergeet niet uw woorden; en snel waren opgeslagen, dat niet 

vallen voor diepe vergeetachtigheid, zouden zij voortdurend 

bewust van uw goedheid. 

{16:12} want het was niet kruid, of mollifying ten, 

dat ze aan gezondheid hersteld: maar uw woord, O Heer, die 

alles geneest. 

{16:13} want gij macht van leven en dood hebt: gij 

dwalen naar de poorten van de hel en weer omhoog te 
betoveren. 

{16:14} een man doodt inderdaad via zijn boosheid: en de 



geest, terug wanneer het is gegaan weer, niet; noch de ziel 

Ontvangen komt weer. 

{16:15} maar het is niet mogelijk om te ontsnappen van uw 
hand. 

{16:16} voor de goddeloze, die geweigerd om u te kennen, 
waren 

gegeseld door de kracht van uw arm: met vreemde regens, 

vroeg en douches, werden ze vervolgd, dat zij konden 

niet voorkomen, en door vuur werden ze verbruikt. 

{16:17} voor, die is het meest aan zich afvragen, het vuur had 

meer kracht in het water, dat alle dingen quencheth: voor de 

wereld strijdt voor de rechtvaardigen. 

{16:18} want ergens de vlam werd afgezwakt, dat het 

kan niet branden van de dieren die werden verzonden tegen de 

goddeloze; maar zelf zou kunnen zien en waarnemen dat zij 

met het oordeel van God werden vervolgd. 

{16:19} en op een ander tijdstip het brandt zelfs in het midden 

water boven de macht van de brand, die het kan vernietigen 
het 

vruchten van een onrechtvaardige land. 

{16:20} in plaats waarvan gij feddest uw eigen mensen 



met engelen voedsel, en stuur ze vanuit de hemel brood 

bereid zonder hun arbeid, kundig voor inhoud van ieder mens 

vreugde, en akkoord te gaan met ieder wat wils. 

{16:21} voor uw levensonderhoud uw zoetheid tot verklaard 

uw kinderen, en dienen om de eetlust van de eter, 

getemperd zelf naar wens van ieder mens. 

{16:22} maar sneeuw en ijs doorstaan van het vuur, en 
gesmolten 

niet, dat zij zouden weten dat brand branden in de hagel, en 

mousserend in de regen, vernietigden de vruchten van de 
vijanden. 

{16:23} maar dit weer vergat zelfs zijn eigen kracht, 
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dat de rechtvaardigen kan worden gevoed. 

{16:24} voor de schepsel dat gij dient, die kunst de 

Maker increaseth zijn kracht tegen de onrechtvaardige voor 

hun straf, en zijn kracht ten behoeve van abateth 

zoals premieaffaires te ontvangen hun vertrouwen in u. 

{16:25} dus was zelfs toen dat het gewijzigd in alle 

mode en gehoorzaam aan uw genade, die alle nourisheth was 

dingen, volgens de wens van hen die behoefte gehad: 



{16:26} dat uw kinderen, O Heer, wie gij hebt, 

Misschien weet, dat er niet de teelt van fruit dat 

nourisheth man: maar dat het uw woord, die preserveth 

hen die hun in u vertrouwen. 

{16:27} voor hetgeen werd niet vernietigd van het vuur, 

wordt verwarmd met een kleine zonnestraal, snel gesmolten 
weg: 

{16:28} dat kan worden aangeduid, dat we moeten voorkomen 
dat de 

zon geven u bedankt, en in het Campomar bidden vergaan. 

{16:29} voor de hoop van de ondankbaar zal smelten weg als 

de winter is hoar vorst, en zullen weglopen als onrendabel 

water. 

{17:1} voor groot uw oordelen zijn, en kan niet worden 

uitgedrukt: daarom unnurtured zielen hebben gedwaald. 

{17:2} voor wanneer onrechtvaardige mannen denken te 
onderdrukken de 

heilige natie; ze wordt opgesloten in hun huizen, de 
gevangenen 

van duisternis, en fettered met de banden van een lange nacht, 
lag 

[er] verbannen uit de eeuwige Voorzienigheid. 



{17:3} voor terwijl ze verondersteld te liggen verborgen in hun 
geheim 

zonden, zij waren verstrooid onder een donkere sluier der 
vergetelheid, 

wordt vreselijk verbaasd en verontrust met [vreemd] 

verschijningen. 

{17:4} noch kan de hoek die hield van ze houden 

hen uit angst: maar geluiden [vanaf wateren] vallen 

klonk over hen, en verdrietig visions verscheen aan hen 

met zware gelaat. 

{17:5} geen macht van de brand zou geven hen licht: noch 

de heldere vlammen van de sterren kon te verlichten die 
doorstaan 

verschrikkelijke nacht. 

{17:6} pas er tot hen die een vuur van ontstoken 

zelf, zeer vreselijke: voor veel doodsbang, dacht ze dat 

de dingen die zij zagen als erger dan het gezicht zij 

niet zag. 

{17:7} als voor de illusies van kunst magick, werden ze 

omlaag, en hun vredesterrein in wijsheid werd bestraft met 

schande. 



{17:8} want zij, dat beloofd heeft te schijf weg paniekaanvallen 
en 

problemen van een zieke ziel, ziek waren zich van angst, 

waardig te worden uitgelachen. 

{17:9} voor hoewel geen vreselijk ding hen vreesde; nog 

bang met beesten die langskwam, en sissende van 

slangen, 

{17:10} zij stierven voor angst, ontkennen dat zij de lucht zagen, 

die van geen kant vermeden kunnen worden. 

{17:11} voor goddeloosheid, veroordeeld door haar eigen 
getuigenis, 

is zeer terughoudende, en wordt ingedrukt met geweten, altijd 

forecasteth erge dingen. 

{17:12} want angst niets anders is dan een verraad van de 

succours welke reden roeie. 

{17:13} en de verwachting van binnenuit, wordt minder, 

counteth de onwetendheid, meer dan de oorzaak die brengt 

de kwelling. 

{17:14} maar ze slapen de dezelfde slapen die nacht, 

die inderdaad onacceptabel was, en die kwam op hen 

uit de bodem van de onvermijdelijke hel, 



{17:15} werden deels veelbesproken met monsterachtige 
verschijningen, 

en deels flauwgevallen, hun hart niet hen: voor een plotselinge 

angst, en niet zocht, kwam op hen. 

{17:16} dus dan wie er viel straitly was 

gehouden, opgesloten in een gevangenis zonder ijzeren staven, 

{17:17} want of hij waren Landman, of herder, 

of een arbeider in het veld, werd hij ingehaald, en doorstaan 

die noodzaak, die kon niet worden voorkomen: want zij alle 
waren 

gebonden met een keten van duisternis. 

{17:18} of het een fluitende wind, of een melodieuze waren 

geluid van vogels onder de verspreiding takken, of een 
aangenaam 

val van water lopen heftig, 

{17:19} of een verschrikkelijke geluid van stenen geworpen 
omlaag, of een 

actief die niet kan worden gezien van het overslaan van de 
beesten, of een 

stem van de wreedste wilde beesten, of een aantrekkende 
brullende 

echo uit de holle bergen; deze dingen laten 



Swoon voor angst. 

{17:20} voor de hele wereld scheen met helder licht, en 

geen niets in hun arbeid waren gelegd: 

{17:21} over hen alleen werd verspreid een zware nacht, een 

Foto van die duisternis die daarna ontvangt 

hen: maar toch waren zij voor zichzelf meer pijnlijke dan 

de duisternis. 

{18:1} niettemin uw heiligen had een zeer grote licht, 

waarvan zij de stem horen, en niet het zien van hun vorm, 

omdat ze ook geen had geleden dezelfde dingen, ze 

geteld hen gelukkig. 

{18:2}, maar dat ze deed geen kwaad hen nu, van wie 

ze had zijn benadeeld, voordat zij hen bedankte, en 

smeekten hen gratie voor dat zij vijanden waren geweest. 

{18:3} in plaats waarvan gij gegeven hen een brandend pijler 

van vuur, zowel als een gids van de onbekende reis, en een 

onschadelijk zon te vermaken hen eervol. 

{18:4} want zij waardig waren te worden beroofd van licht en 

opgesloten in de duisternis, die had gehouden uw zonen 
opgesloten, door 



wie de uncorrupt licht van de wet moest worden gegeven 

de wereld. 

{18:5} en wanneer zij waren vastbesloten om te doden de 
babes 

van de heiligen, een kind wordt weer gegoten en gered, tot 

brichten, gij tookest weg de veelheid van hun 

kinderen, en destroyedst hen helemaal in een machtige water. 

{18:6} van die nacht werden onze vaderen gecertificeerd afore, 
die 

zeker weten tot welke Eden hadden ze gegeven 

Wijsheid pagina 596 

geloof, ze zou daarna zijn goede humeur. 

{18:7} dus van uw volk werd aanvaard zowel de zaligheid 

van de rechtvaardigen, en de vernietiging van de vijanden. 

{18:8} voor waarmee gij het bestraffen van onze tegenstanders, 

door dezelfde gij ons, wie gij waart geroepen verheerlijken. 

{18:9} voor de rechtvaardige kinderen van goede mensen heeft 
gedaan 

in het geheim, en met een toestemming maakte een heilige 
wet, opofferen 

dat de heiligen als deelgenoot zijn van hetzelfde goed worden 
moeten en 



kwaad, de vaders nu zingen uit de liedjes van lof. 

{18:10} maar aan de andere kant er klonk een ziek 

volgens de kreet van de vijanden, en een betreurenswaardige 
lawaai was 

uitgevoerd in het buitenland voor kinderen die waren 
medeverantwoordelijk. 

{18:11} de kapitein en de knecht werden gestraft na 

een wijze; en als als de koning, geleden dus het 
gemeenschappelijk 

persoon. 

{18:12} zodat ze allemaal samen had ontelbare doden met 

een soort van dood; noch waren de levende voldoende te 
begraven 

hen: want in één ogenblik de edelste nakomelingen van hen 
was 

vernietigd. 

{18:13} voor overwegende dat zij wilden niet geloven een ding 
door 

reden van de bezweringen; na de vernietiging van de 

eerstgeborene, ze erkend dit volk als de zonen van 

God. 

{18:14} voor terwijl alle dingen in rustige stilte waren, en 



die nacht was in het midden van haar snelle cursus, 

{18:15} thine Almachtige woord sprong naar beneden uit de 
hemel 

uit uw Koninklijke troon, als een felle man van oorlog in het 
midden 

van een land van vernietiging, 

{18:16} en bracht uw unfeigned gebod als een 

scherp zwaard, en opstaan gevuld alle dingen met de dood; 

en het raakte de hemel, maar het stond op de aarde. 

{18:17} dan plotseling visioenen van verschrikkelijke dromen 

last van hen pijnlijke en paniekaanvallen kwam op hen 
unlooked 

voor. 

{18:18} en een hier, gegooid en er een andere, de helft 

dood, Safan de oorzaak van zijn dood. 

{18:19} voor de dromen die last van hen heeft gedaan foreshew 

Dit, opdat zij moeten omkomen, en niet weet waarom ze waren 

getroffen. 

{18:20} Ja, het proeven van dood raakte de rechtvaardigen 

ook, en er was een vernietiging van de menigte in de 

wildernis: maar de toorn niet lang doorstaan. 



{18:21} want dan de onberispelijk man maakte haast, en 

weer stond te verdedigen en brengen het schild van zijn 

goede bediening, zelfs gebed en de verzoening van 

wierook, zette zich tegen de toorn en dus bracht de 

ramp tot een einde, verklaren dat hij uw dienstknecht was. 

{18:22} zodat hij overwon de torpedobootjager, niet met kracht 

van lichaam, noch kracht van wapens, maar met een woord 
ingetogen hem 

dat het gestraft, ontleend aan de Eden en verbonden gemaakt 
met 

de vaders. 

{18:23} voor wanneer de doden waren nu gedaald naar 
beneden 

een op de andere, mesthopen permanent tussen, hij bleef de 

toorn, en scheidden de manier om het leven. 

{18:24} voor in de lange kledingstuk was de hele wereld, en 

in de vier rijen van de stenen was de heerlijkheid der vaderen 

graven, en uw Majesteit op de daidem van zijn hoofd. 

{18:25} dezen de vernietiger gaf plaats, en was 

bang van hen: want het was genoeg dat zij alleen geproefd van 
de 



toorn. 

{19:1} wat betreft de goddeloze, toorn kwam op hen zonder 

genade tot het einde: want hij wist voor wat ze doen zouden; 

{19:2} hoe die hebben gegeven hen verlof af te wijken, en 

stuurde ze haastig weg, zouden zij zich bekeren en voortzetten. 

{19:3} voor terwijl ze waren nog rouw en maken 

Bewening op de graven van de dood, zij voegde nog een 

dwaas apparaat, en hen nagestreefd als voortvluchtigen, wie ze 

had intreated om te worden gegaan. 

{19:4} voor de toekomst, waarvan zij waardig waren, trok 

hen tot hiertoe, en maakte hen vergeten de dingen die 

al is gebeurd, dat zij de straf zou kunnen vervullen 

die was hun kwellingen willen: 

{19:5} en dat uw volk kan een prachtige manier doorgeven: 

maar misschien vinden ze een vreemde dood. 

{19:6} voor de hele wezen in zijn juiste soort was 

ouderwets weer opnieuw, dienen de eigenaardige geboden 

die kregen tot hen, dat uw kinderen kunnen worden bewaard 

zonder pijn: 

{19:7} als namelijk een wolk schaduwen van het kamp; en 



waar water stond voordat, droge verscheen; en van de 

Rode Zee een manier zonder belemmering; en van de 
gewelddadige 

Stream een groen veld: 

{19:8} wherethrough alle mensen ging die werden 

verdedigde met uw hand, zien uw prachtige vreemd 

wonderen. 

{19:9} voor ze ging in het algemeen zoals paarden, en sprong 
zoals 

lammeren, loven u, O Heer, die hen waart bevrijd. 

{19:10} want zij waren nog rekening houden met de dingen die 
werden 

gedaan terwijl zij in het vreemde land bewoonde, hoe de 

grond voortgebracht vliegen in plaats van vee, en hoe de 

rivier opgeworpen een veelheid van kikkers in plaats van vissen. 

{19:11} maar daarna zagen ze een nieuwe generatie van 

hanen, toen, worden geleid met hun eetlust, vroegen ze 

fijne vleeswaren. 

{19:12} voor kwartels kwam tot hen van de zee voor 

hun tevredenheid. 

{19:13} en straffen overvielen de zondaars niet 



zonder tekenen van de voormalige door de kracht van Donders: 
want zij 

rechtvaardig leed volgens hun eigen goddeloosheid, 

zodanig als vroeger een meer hard en hatelijke gedrag 

naar vreemden. 

{19:14} voor de Sodomieten niet ontvangen degenen, wie 

ze wisten niet wanneer zij kwam: maar deze bracht vrienden 

in bondage, die had goed verdiend van hen. 
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{19:15} en niet zo, maar zo enkele respect 

zal worden gehouden van degenen, omdat ze vreemden niet 
gebruikt 

vriendelijk: 

{19:16} maar deze zeer zwaar getroffen hen, wie 

Ze kreeg met vieringen, en waren reeds 

deelgenoot zijn van dezelfde wetten met hen. 

{19:17} daarom zelfs met blindheid waren deze 

getroffen, zoals die op de deuren van de rechtschapen man 
waren: 

Wanneer wordt compassed over met verschrikkelijk grote 
duisternis, 



ieder zocht de passage van zijn eigen deuren. 

{19:18} voor de elementen werden veranderd in zelf door 

een soort harmonie, zoals zoals een psalterium notities 
verandering in de 

naam van de melodie, en nog altijd geluiden; die kan 

ook worden waargenomen door de aanblik van de dingen die 
zijn 

gedaan. 

{19:19} voor aardse dingen werden omgezet in waterig, en 

de dingen, die voorheen zwom in het water, nu ging op 

de grond. 

{19:20} het vuur had macht in het water, vergeten zijn 

eigen deugd: en het water vergat zijn eigen blussen natuur. 

{19:21} aan de andere kant, de vlammen verspild niet het vlees 

van de verderfelijke levende dingen, maar ze daarin liepen; 

noch gesmolten ze het ijzige soort Hemelse vlees dat was 

van nature geneigd om te smelten. 

{19:22} voor in alle dingen, O Heer, gij vergroten uw 

mensen en verheerlijken hen, noch deedt gij licht beschouwen 

hen: maar didst zegt hen bijstaan in elke tijd en plaats. 

APOCRIEFEN 
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